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Uzzināsim un iepazīsim savējos!
Ar Amerikas latviešu apvie-

nības atbalstu izveidota brīv pie-
ejas lietotne 100 Latvians You 
May Know. Iedvesmojoties Lat-
vijas valsts Simtgadē, tajā ie  kļau-
tas simt izcilas personības, kas 
dzimušas vai veidojušas savu 
karjeru territorijā, kuŗa mūs die-
nās ir Latvijas valsts. 

Kuŗš  nosaucis upi Dien vid-
amerikā kādas Latvijas upes vār-
dā? Kam sociālajos tīklos ir vai rāk 
sekotāju nekā Igaunijā iedzīvo-
tāju? Kas ir bijis Porsche dizaina 
departamenta vadītājs? Angļu 
va  lodā veidotā lietotne sniedz 
atbildes uz šiem jautājumiem un 
piedāvā vienuviet apkopotu in  for-
māciju par ievērojamām vēstu-
riskām un mūsdienu perso nī-
bām. Izmantojot viktorīnas fun-
kciju, iespējams arī pārbaudīt 
savas zināšanas par vēsturiskiem 
un šodienas faktiem. Lietotne do -

māta gan izglītojošiem mērķiem, 
gan Latvijas populārizēšanai ār -
valstīs. 100 Latvians domāta kā 
ieinteresējošs papildmateriāls vēs-
tures stundās, vedinot skolēnus 
uzzināt vairāk un meklēt papildu 
informāciju gan par konkrētajām 
personībām, gan par viņu nozīmi 
Latvijas vēsturē un attīstībā. Lie -
totne noderēs visiem tiem Lat vi-
jas draugiem, kas interesējas par 
mūsu valsti, tās vēsturi un cil -
vēkiem. Kaut gan Latvijai nevar 
lepoties ar ievērojamiem kaŗa 
stratēģiem vai pasaules iekaŗo tā-
jiem, tomēr mūsu valsts devusi 
pasaulei dažādu tautību izcilus 
izgudrotājus, inženieŗus, rakst-
niekus, filozofus un izglītības 
darbiniekus, ģeniālus mūziķus, 
aktierus un sportistus, kā arī 
daudzus citus ievērojamus ļaudis. 
Tāpēc arī šodien Latvija ir lielis-
ka vieta, kur piedzimt un dzīvot: 

vieta, kuŗā jebkuŗas tautības pār-
stāvis var attīstīt savus talantus, 
kļūstot pasaulslavens. Protams, ie -
vērojamo cilvēku saraksts ir sim-
tiem reižu gaŗāks, taču šajā lie -
totnē iekļauti ievērojami cil vēki, 
kas savas dzīves laikā aizceļojuši 
uz dažādām pasaules malām, ar 
savu darbu un talantu turp aizne-
sot Latvijas vārdu.

Lietotni bez maksas var le  jup-
lādēt Apple Store https://apps.
apple.com/us/app/100-latvians/
id1458514186. Pagaidām tā pie -
ejama tikai viedtālruņu un plan-
šetdatoru IOS sistēmas lietotājiem.

Projekta īstenotāja Dace Ma -
žeika sirsnīgi pateicas Amerikas 
latviešu apvienībai, īpaši Andrai 
Zommerei un Elisai Freimanei, 
par sniegto atbalstu idejas īste-
nošanā,, kā arī Arnim Grosam 
(Deksoft) par nenovērtējamo pa -
lī    dzību lietotnes tapšanā.

“Vēveros” kopā ar Kristīni Kūlu un Edgaru Žīguru

Ekspozīcijas Sirdsapziņas ugunskurs vadītāja Elīna Kalniņa sarunā 
ar Valsts prezidentu. Vidū Cēsu pilsētas galva Jānis Rozenbergs

Valsts prezidents Egils Levits, PLMC izstāžu kurātore Lelde 
Kalmīte, PLMC direktors Kārlis Kanderovskis, kollekcijas 
pārzine Baiba Eglīte, PLMC valdes loceklis Dainis Mjartāns

Latvijas Valsts prezidents Cēsīs un Vecpiebalgā
SALLIJA BENFELDE

Turpinot atsaukties aicinā ju-
mam apmeklēt Latvijas mūzejus 
un kultūrtelpas, Valsts prezidents 
Egils Levits 18. jūnijā apmeklēja 
Cēsis un Etno grafiskā brīvdabas 
mūzeja lauku ekspozīciju “Vē -
veri” Vecpiebalgā.

Cēsīs Valsts prezidents apmek-
lēja trīs kultūrtelpas. Pasaules lat-
viešu mākslas centrā (PLMC) 
Egils Levits iepazinās ar tā bagāto 
ekspozīcijas klāstu. Par gidi eks-

po zīcijā kļuva PLMC dibinātāja, 
izstāžu kurātore Lelde Kalmīte 
un centra direktors Kārlis Kan-
de rovskis.  Izsakot pateicības vār-
 dus centra di  bi  nātājiem un darbi-
niekiem, Valsts prezidents teica: 
“Trimda ir nozīmīga latviešu nā -
cijas daļa ar sev raksturīgo kul-
tūru un mākslu, kas ir latviešu 
nācijas kultūras un mākslas inte-
grāla sastāvdaļa. Tajā atspogu ļo-
jas latviešu vēsturiskā reālitāte un 
vieta pasaulē. Paldies, ka to sagla-
bājat un darāt mums pie  ejamu!”

Cēsīs Egils Levits apmeklēja arī 
ekspozīciju “Sirdsapziņas uguns-
kurs”, kas nupat ieguvusi Eiropas 
Savienības Europa Nostra kultū-
ras mantojuma balvas žūrijas at -
zinību. “Šodien ir kultūras iespai-
du kontrastu diena, jo ekspozīci-
ja “Sirdsapziņas ugunskurs” pa -
rā da latviešu tautas drūmāko 
pe  riodu – padomju laika depor-
tācijas un nacionālo pretošanās 
kustību,” atzina E. Levits.

Savukārt pēc Etnografiskā brīv -
dabas mūzeja lauku ekspozīcijas 
“Vēveri” apmeklējuma Vecpie-
balgā Latvijas prezidents aicināja 
ikvienu cilvēku pēc savām iespē-
jām apmeklēt šo mūzeju, kas ir 
“simbols latviešu kultūrvēs tu ris-
kajam mantojumam, dzīves ritu-
ma liecībai un latviešu skaistuma 
izpratnei”. Egils Levits pateicās 
“Vēveru” darbiniekiem par ie -
gul dīto darbu, izglītojot jaunie -
šus par dažādām latviešu tra di-
cionālajām amatu prasmēm.
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $50.00
 6 mēnešiem........ASV $100.00

FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet 
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ...... 3 mēneši $69.00
 6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ......... 3 mēneši $69.00
 6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ......... 3 mēneši $75.00
 6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs 3 mēneši $93.00
 6 mēneši $186.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

-------------------------------------------------------------------------

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros:
3 mēn. US $ 50.00

6 mēn. US $ 100.00
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.

Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us

mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna

mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli

par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Inesei Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - JAN, 1ST WK - MAY,
LAST WK - JUN; LAST WK - DEC

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

«Ceļošanai pagaidīsim labākus laikus!»
Jūsu Inese

ANITA
BATARAGA

Nedēļas gudrība
„Kas baidās no uzbrukuma saviem uzskatiem, tas pats par 

tiem šaubās.”
Vendls Filips, (1801–1884), amerikāņu polītiskais darbinieks, 

melnādaino tiesību aizstāvis

Nedēļas
teikums

“Cerams, rudens atnāks ar 
zeltainu lapkriti nevis ar 
bangojošu otro vilni. Un nebūs 
kas vairs līdzīgs no sērijas – 
viens pats mājās kā kvēlojoša 
rudens ogle...”

Žurnālists Ģirts Salmgriezis

Katskiļu nometne aizvadītajā vasarā

Pandēmijas vasarā: 
Sapņoju par Nometni

Kaut šovasar nebūsim kopā 
ierastajā veidā iemīļotajā Katskiļu 
nometnes vidē, piedāvājam ko -
pējus virtuālos pasākumus, ku -
ŗos mēs satiksimies un atsvai-
dzināsim draudzības, labo garu, 
un kopējo interesi par mūsu 
vasaras mājām, lai tās pastāv un 
turpina būt vieta, kas mūs pulcina. 

Virtuālā nometne iesāksies ar 
5. jūliju, 1. perioda paredzēto 
sākumu, kad pēcpusdienā, pulk-
sten divos “atklāsim” nometni, 
un tad vakarā pulcēsimies uz 
svecīšu dievkalpojumu Mācītāja 
Laŗa Saliņa vadībā. Atklāšanas 
laikā nometnes saimi uzrunās šīs 
vasaras Nometnes programmas 
vadītājas, maizes darbā skolo-
tājas, kuŗas tikai aizritējušā ne -
dēļā paspējušas atslēgties no 
nemitīgās slodzes ar neklātienes 
skolas darbu: Māra Dajevska, lze 
Aivara un Ērika Dajevska. No 
Īkšķīšu programmas saimi uzru-
nās Inga McKay un Anita Dowl-
ing, bet sabiedrisko pasākumu 
un labdarības akciju vadītāju 
vārdā – Māra Zālīte. 

Nometnes atklāšana, dievkal-
pojumi, ugunskuri, nodarbības, 
projekti, spēļu vakari, un “Mel-
nais Lācis”, kā arī citi pasākumi 
būs atrodami Ņujorkas Latviešu 
ev. lut. draudzes mājas lapā (ny -
draudze.org), kur atradīsit no -
daļu par 2020. gada Nometnes 
programmu un kalendāru (ny -
draudze.org/kalendars). Vasaras 
gaitā, darba dienas rītos būs tikai 
jāuzklikšķina nometnes saite, lai 
uzzinātu tās dienas nodarbību. 
To varēsit izpildīt savā nodabā 
un savas ģimenes dienas kārtības 
ietvaros. Sestdienas un svētdienu 
pasākumi būs ierakstīti nometnes 
kalendārā, lai katrs zinātu jau 
laicīgi uz tiem gatavoties. Pasā-
kumus gatavo mūsu nometnes 
vadītāji un audzinātāji, bet pa -
plašināsim piedāvājumu klāstu, 
aicinām arī agrāko gadu nomet-
niekus un vecākus nākt talkā: 
piesakiet un ierakstiet savas no -
darbības, lai tās varam ievietot 
dienas kārtībā! (Draudzes mājas 
lapā atradīsit pasākumu atbil-
dīgās personas un e-pastus.)

Lai gatavotos šīs vasaras uzde-
vumiem, aicinām visus bijušos 
nometniekus un nometnes per -
sonālu izskatīt un sameklēt sava 
nometnes laika vismīļākās piecas 
fotografijas; padomājiet par savu 
mīļāko atmiņu no nometnes lai-
kiem; izstaigājiet katru savas 
atmiņas nometnes stūrīti!

Virtuālai programmai ir savs 
neatsveŗamais sabiedriskais no -
lūks šādā gadā, kad nevaram 
satikties vaigā. Virtuālās vasaras 
programmai arī ir pavisam prak-
tisks nolūks: veidot ienākumu 

avotu, lai varam uzturēt no  met-
nes fizisko telpu un lauku īpa-
šumu. Līdzšinējās vasarās no -
metnieku reģistrācijas maksas 
sedza nometnes programmas iz -
devumus. Reģistrāciju maksu 
atlikums, aptuveni $75 000, un 
īres ienākumi no viesu māju 
istabām sastādīja Lauku īpašuma 
komitejas, tās, kas rūpējas par 
nometnes fizisko labklājību,  ope  -
rātīvo budžetu, kas sedz tā gada 
nometnes labojumus un uzturē-
šanas izmaksas. Paldies visiem, 
kas ziedoja šīs vasaras program-
mas reģistrācijas iemaksu, lai vei-
dotos sēklas nauda vajadzīgā 
ienākuma reālizēšanai! 

Vēl tomēr paliek, ko piestrādāt, 
un ceram vajadzīgajai summai 
tuvoties ar labdarības pasāku-
miem, ziedojumu akciju un pan-
 dēmijas apstākļiem pielāgotu 
istabu izīrēšanu Atpūtas namā. 
Lai veicinātu sabiedrisko iz  mai ņu, 
visus virtuālos pasākumus un 
nodarbības piedāvājam bez “ie -
ejas maksas”. Bet laipni lūdzam 
ievērot, ka pa vidu virtuāliem pa -
sākumiem parādīsies arī aici nā-

jumi ziedot. Mudināsim solīt zie-
dojumus pa nometnes ugunsku-
ra laiku, kā arī pēc dievkalpo-
jumiem atstāt ierasto ziedojumu, 
it kā groziņā, pie izejas no kalna 
svētnīcas. Gadskārtējā “Melnā 
Lāča” sarīkojuma ietvaros notiks 
“Vasaras prieki” izsoles. Būs no -
metnes veikals, kur starp visā-
diem nometnes krikumiem, būs 
iespēja arī nopirkt īpaši šai vasa-
rai veidoto nometnes kreklu (lai 
neviens neaizmirstu, kāda No -
metne izskatās!) Sākot ar pirmo 
periodu, atvērsim “Mākslas ga  le-
riju”: pārdoto darbu ienākumus 
sadalīsim starp pārdevēju un 
nometni ar 70-30% sadali, kaut 
labprāt pieņemsim arī nometnei 
labvēlīgākus procentus!

Mums pa visiem ir daudz ko 
darīt šajā “Sapņoju par Nometni” 
vasarā. Sapulcēsimies, sākot ar 
5. jūliju. Sasparosimies, atsauk-
simies uz piedāvāto virtuālo 
nometnes vasaras programmu, 
lai tomēr būtu kopēja vasaras 
dzīve un lai kopā mēs noturētu 
dzīvu un dzirkstošu Nometnes 
garu un vietu!
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Baroka komponista Klaudio Monteverdi operu ārijas un duetus dzied Jolanta Strikaite- 
  Lapiņa (kreisā pusē) un Nora Kalniņa, mūzicē klavesīniste Gertruda Jerjomenko

Jāņa Krišāna pasteļi galerijā Art Platz Rīgā // FOTO: Atis Ieviņš

Izstādes – sarīkojuma viesi. Priekšplānā tās atbalstītājs Richards Jēkabsons // FOTO: Atis Ieviņš

Veltījums Skaidrītei
Mākslinieka Jāņa Krišāna portreti un akti Rīgā

Diez, vai kāds mākslas cie-
nītājs ir piedzīvojis tādu ne  or-
dināru situāciju, kad izstādes 
pirmā diena sakrīt ar pēdējo? 
Tas šogad tika pieredzēts 
pandēmijas dēļ. 19. jūnijā ga -
lerijā Art Platz Rīgā, Alberta 

MĀRIS
BRANCIS

niecību (1954-1958), tajā pašā 
institūtā, kuŗā mācījies, pie mē-
ram, tāds spožs latviešu māk-
slinieks kā Edvīns Strautmanis. 
Pēc dienesta ASV bruņotajos 
spēkos, kā teikts katalogā, „dar-
bojies tēlniecības studijā”. No 
avīžu rakstu faksimiliem var 
noprast, ka viņš vairāk gan 
nodarbojies ar glezniecību. Jāņa 
Krišāna gleznu ”labākā īpašība”, 
Anšlava Eglīša ieskatā, ir „diez-

kuŗš pārmantojis sena valdzi-
nājuma noslēpumus”. Šis apgal-
vojums šķiet visai mīklains, bet  
– varbūt tāds ir šī mākslinieka 
kredo – palikt neuzminētam, 
līdz galam neiepazītam, tikai 
gluži vienkārši nodarboties ar 
mākslu? Arī izstādē ieraugāmais 
liek domāt, vai Jānis Krišāns ir 
Amerikas kultūrā gribējis ierak-
stīties. Viņš bijis un joprojām ir 
eiropietis, Eiropas kultūras cie-

nītājs un apbrīnotājs. Cilvēka 
personība kopš renesanses lai-
kiem ir bijusi Vecā kontinenta 
uzmanības lokā, ko pārmantojis 
arīdzan latviešu mākslinieks. 
Pasteļos jaušams latvieša in  spi-
rācijas avots – franču glez nie-
cība, kuŗā liela vieta 20. 
gadsimtā bija ierādīta pasteļ-
glezniecībai, atcerēsimies kaut 
vai Edgaru Degā (Edgar Degas).

Jānis Krišāns lieliski pārvalda 

zīmējuma specifiku, portrets un 
akts ir apbrīnojami ar savu mai-
gumu, noskaņām, lirismu. Iz -
stādē apbūra maigās krāsas, 
izsmalcinātā, apgarotā tonālā 
harmonija, krāszieda liegums 
un patiesums. Būtu gan gribējies 
uzzināt, vai izstādē skatāmie 
darbi un katalogā reproducētie 
ir pēdējo gadu vai agrāka laika 
darbi.  

Nobeigumā jāizsaka cerība, 
ka šī izstāde nebūs pēdējā, un 
mēs šo visnotaļ interesanto 
mākslinieku iepazīsim vairāk.

Vēl tikai jāuzsveŗ, ka Jānis 
Krišāns šo izstādi veltījis ilg-
gadīgajai iedvesmotājai, savai 
mīļotajai sievai Skaidrītei, kuŗa 
nu jau vēro vīru, viņa darbus un 
mūs visus no debesu maliņas.

gaumi, radot svētku noskaņu 
un iedvesmojošu mākslas ie -
spaidu. 

Šādā gaisotnē ļoti iederējās 
arīdzan Jāņa Krišāna smalkie 
gleznojumi. Taisnība izstādes 
rī  kotājiem, ka mākslinieka vārds 

ielā 4, kur aicināja reizē atvērt 
un arī noslēgt Amerikas latvie -
šu mākslinieka Jāņa Krišāna 
pasteļu izstādi. Svētku reizē 
izstādes atbalstītājs uzņēmējs 
Richards Jēkabsons dāvināja 
katalogus un sarīkoja burvīgu 
koncertu, ko kopā ar drau-
dzenēm ļoti aizkustinoši izpil-
dīja sponsora māsa Nora Kal-
niņa. Pēc izstādes aizvēršanas 
galerijas telpās būs skatāma 
Jāņa Pauļuka glezniecība.

Galerija Art Platz iemiti nā-
jusies vienā no krāšņākajiem 
jūgendstila ielas greznajiem 
namiem, ko projektējis archi-
tekts Michails Eizenšteins, sla-
venā krievu kinorežisora Ser-
geja Eizenšteina tēvs. Galerija ir 
iekārtota ar patiesi augstu 

Latvijas mākslas drau  giem 
prak tiski ir svešs. Nevienā iz -
devumā viņa vārdu nesastapu, 
tāpat arī ALMAs (Amerikas 
Latviešu mākslinieku apvie nī-
bas) albumā un Amerikas lat-
viešu mākslas dzīves chronistes 
Eleonoras Šturmas grāmatā. 
Jāatzīst, ka arī izstādes katalogs 
sniedz visai skopas ziņas, tuvāk  ar 
šo tēlnieku un gleznotāju neie pa-
zīstinot. Raudzīsim iepa zīties!

Jānis Krišāns ir dzimis 1936.
gadā Rogovkā, Latgalē. Kaŗa 
beigās līdz ar ģimeni devies 
bēgļu gaitās uz Vāciju, pēc tam 
pārcēlies uz dzīvi ASV. Te 18 
gadu vecumā sācis studijas 
Čikāgas Mākslas institūtā (Art 
Institute of Chicago), kur apgu-
vis tēlniecību un figurālo glez-

gan iespaidīgā masīvitāte”. Kla -
siķis, tolaik avīzes Laiks daiļo 
mākslu apskatnieks, arī uzslavē 
neliela izmēra gleznojumus, 
akvareļus un krāsainos zīmē-
jumus, „kas darināti vieglos, 
dzidrākos toņos un liecina par 
gluži labu krāsu izjūtu un 
mākslinieciski elastīgu pieeju”.

Katalogā minēts, ka piedalījies 
izstādēs Milvokos, Sandjego, 
Ņūmeksikā un Losandželosā. 
Labprāt ceļojis uz Meksiku, un 
foto uzņēmumi liecina, ka kopā 
ar mīļoto sievu Skaidrīti vai-
rākkārt bijis Florencē. Mākslas 
zinātnieks Jānis Borgs vēsta, ka 
mākslinieks „daudzus gadus 
pavadījis Italijas kultūrtelpā, pat 
identificējies kā tās mākslas 
piederīgais, kā gara radinieks, 
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Kādos Ziemsvētkos 1950. gados “Baumaņu mājā”. Priekšā (no kreisās): Andrejs Zariņš, Ilze Auzere, 
Pēteris Auzers; otrajā rindā: Anna Auzere, Austra Baumane, Jānis Lukstiņš, Rūdolfs Baumanis, Ilga 
Baumane, Aija Baumane, Valentīns Auzers; aizmugurē (stāv) Vilnis Baumanis

Ilze Jurkāne šogad Jāņos

“Baumaņu māja” Īstoranžā, Ņūdžersijā

Maniem ”Trīs no Pārdaugavas”ILZE JURKĀNE

Par grupu “Trīs no Pār dau-
gavas” vēlos runāt īpaši per so-
nīgi un emocionāli, jo atmiņas 
un saites ir tik dziļas. Nav viegli 
izskaidrot, cik nozīmīgas bija 

”Laiks” jau vēstīja (skat. nr.5. 2. lpp.), ka Latvijā nāks 
klajā leģendārās mūzikas grupas ”Trīs no Pārdaugavas” 
dziesmu ierakstu albums un grāmata. Dziesmas 
ieskaņojusi grupa ”Ducele”, grāmatas autore ir plašā 
pasaulē pazīstamā latviešu rakstniece Nora Ikstena. 
Šajā un turpmākajos numuros publicēsim fragmentus 
no šīs grāmatas un sāksim ar mūziķu laikabiedres, savu-
laik  ņujorkietes Ilzes Jurkānes ievadu.

kuŗā dzīvoja Vilnis ar trim 
māsām – Ilgu, Dzintru un Aiju. 
Viņas visas mums ar brāli brī-
žam bija auklītes un vienmēr 
mīļas draudzenes. Viņu mam ma 

mīlestība. Kad pārcēlāmies ar 
ģimeni uz Manhatanu, man bija 
skumji, trūka tā dzīvīguma un 
“tusiņa”.  Tāpēc visu mūžu ap 
sevi esmu pulcējusi cilvēkus, un 
nevaru dzīvot bez ciemiņiem un 
bal lī tēm. Viļņa grāmatā ”Pārbau-
 dījums” Baumaņu māja ar tās 
iemītniekiem un pastāvīgiem 
viesiem ir spilgti atspoguļota. 
Es biju aizkustināta, atpazītot 
sevi “svarīgā” lomā šai vēstu ris-
kajā detektīvromānā.

Fēlikss Ērmanis bija manas 
mātes skolasbiedrs Rīgas Fran ču 
licejā, kur viņš bija vienā klasē 
ar mammas brāli Pēteri Pēter-

vienmēr pastāvēja – arī Rīgas 
Franču liceja 50 gadu di  binā-
šanas ballē Ņujorkā 1971. gadā. 
Ar Mārtiņu Ērmani, Fē  liksa dēlu, 
vasarās satikos lat viešu drau -
dzes nometnē Kat  skiļu kalnos. 

Personīgās attiecības un at -
miņas tika papildinātas, kad 
1967. gadā tapa un sāka kon-
certēt grupa “Trīs no Pārdau-
gavas”. Uzreiz viņus redzēju citā 
gaismā – kā “zvaigznes”. Vilni 
biju pieradusi redzēt, spēlējot 
teātŗa izrādēs, bet šis jau likās 
vēl iespaidīgāk. Atslēga, man 
šķiet, bija tā, ka viņi tik meis-
tarīgi prata sajūsmināt un emo-

daudz – gan vietējās Ņudžersijas 
draudzes rīkotās ballēs, gan 
latviešu centrā Priedainē, gan 
sarīkojumos Ņujorkā un tās 
apkārtnē un drīzi vien pa visu 
Ameriku un Kanadu. Kulmi-
nācija bija 1990. gadā Meža-
parka estrādē. Biju tad Latvijā, 
jo piedalījos Dziesmu svētkos 
kā dejotāja un tā tiku uz šo kon-
certu. Biju ļoti priecīga un 
lepna, redzot, ka Latvijas latvieši 
ar tādu sajūsmu apmeklēja kon-
certu un zināja visas dziesmas.

Fēlikss jau bija pieaudzis, kad 
bēga kaŗa laikā. Vilnis bija mazs 
zēns. Toties Mārtiņš, tāpat kā 

grupas dziesmas, cik pacilājoši 
bija koncerti un skaņu ieraksti. 
Es ļoti ceru, ka grāmatas lasītāji 
un dziesmu klausītāji uztvers to 
milzīgo ticību, cerību un mīles-
tību Latvijai, kuŗu Vilnis, Fēlikss 
un Mārtiņš tolaik ielika savās 
dziesmās. Un arī sajutīs to lielo 
sāpi un netaisnību, ka mūsu 
Latvija – tik mīļa tautai gan šai 
malā, gan tai malā – bija var mā-
cīgi okupēta.  Klausoties viņu 
dziesmas laikā, kad Latvijas ne -
atkarība nešķita reāla, sirdī vien-
mēr iedegās cerības liesmiņa. 
Es toreiz domāju: ”Tomēr ir 
Dievs debesīs. Notiek taču brī -
numi, taisnība uzvarēs, un 
Latvija būs atkal brīva!” 

Brīnums arī notika. Mēs tagad 
dzīvojam citos laikos, bet man 
šķiet, ka ir tik svarīgi to visu 
atcerēties un godināt tos, kas 
mums deva cerību un noturēja 
sirdī tās neaprakstāmās sajūtas. 

Ar Vilni Baumani dzīvojām 
septiņus gadus vienā mājā 
Īstoranžā, Ņudžersijā, tā dē  vē-
tajā ”Pārdaugavā”, pāri Hudzo-
nas upei, iepretim Manhatanai. 
Būtībā tā bija komunālā māja, 

Austra Baumane bija mājas 
“saimniece”, un tāpēc visi lat-
vieši šo savulaik grezno Vikto ri-
jas laika ēku sauca par “Bau-
maņu māju”. Bija vēl mūsu ģi -
mene – Valentīns, Anna, Ilze un 
Pēteris Auzeri, kā arī divas ve -
cākas kundzes – Kurmja jaun-
kundze un Bluķa jaunkundze. 
Mēs dalījāmies ar virtuvi un 
vannas istabu, vienmēr saticīgi 
un ar cieņu cits pret citu. 

Vakaros mūsu mājas saimi 
papildināja citi latvieši, lai ru -
nātos, spēlētu šachu, iedzertu 
kādu aliņu vai tēju, gatavotos 
latviešu sarīkojumiem. Bau  ma ņa 
kundze un mana mamma bija 
skolotājas latviešu sestdienas 
skolā, un pie viņām nāca skol-
nieki. Arī Ņujorkas Elles ķēķa 
rakstnieki un dzejnieki pavadīja 
laiku pie mums. Uzaugt tādā 
mājā bija fantastiski! Vienmēr 
bija interesanti. Atnākot mājās 
no amerikāņu skolas, mani bieži 
sagaidīja mūzika, kad Vilnis 
sēdēja pie klavierēm un spēlēja 
Šopēnu vai Bēthovenu. Pro tams, 
man, mazai meitenei, Vilnis šķita 
ļoti pievilcīgs... Varbūt pat pirmā 

sonu. Kad Runcis, (kā Pēteri 
bija iesaukuši) ar PSRS režisoru 
grupu 1967. gadā at  brauca uz 
Ņujorku, Liksis (Fēlikss) nakts 
vidū atskrēja, lai viņu satiktu, 
kaut Runcim tas bija aizliegts.
Viņi taču nevarēja palaist gaŗām 
iespēju viens otru atkal redzēt! 
Tā nakts vienmēr būs man 
atmiņā, jo tad patiešām sapratu, 
cik traģisks bija šis Otrā pa -
saules kaŗa rezultāts latvie šiem, 

cionāli iesaistīt katru klausītāju, 
vai tās bija vecākas dāmas, kuŗas 
vai ģība par viņiem, vai jauni 
cilvēki, kuŗus, palīdzēja pie-
saistīt Mārtiņš. Trīs paaudzes, 
trīs talantīgi, šarmanti cilvēki ar 
degsmi un inteliģenci. Kā es ar 
viņiem lepojos! Mana mamma, 
dziļi erudīta un brīžam ļoti 
nopietna, kuŗa pēc Viļņa stās-
tījumiem, viņu bija stingrāk 
piesaistījusi franču un vācu lite-

es, dzima svešumā – viņš Vācijā, 
es – Amerikā. Ir fenomenāli, kā 
lielo dzimtenes mīlestību un 
patriotismu spēja saglabāt Lat-
vijā dzimušie un kā mums, 
trimdā dzimušajiem, to ieau dzi-
nāja vecāki, latviešu vide, skola, 
nometne un citas aktīvitātes! 

“Trīs no Pārdaugavas” dziesmu 
pūrs bija bagātīgs un daudz-
pusīgs. Vilnis, Fēlikss un Mār-
tiņš skaisti dziedāja tradicio nā-
las latviešu dziesmas, kuŗas mēs, 
protams, visi baudījām. Burvīgi 
bija arī, kad viņi dziedāja franču 
valodā. Tomēr man vislielāko 
prieku sagādāja viņu pašu rak-
stītās dziesmas. Ar zināmu 
ironiju un humoru, bet vienmēr 
cilvēcīgi un trāpīgi viņi at  spo-
guļoja trimdas dzīvi ASV, kā arī 
dažādus notikumus pasaulē. 
Dziesmā “Oliņ boliņ” asprātīgi 
tiek vaicāts: ”Kas tos trimdas 
ratus tālāk stums?” Toties dzies-
mā “Tauta šai malā, tauta tai 
malā” jautājums ir jau smel-
dzīgāks: ”Vai ilgi elpos tā, tauta 
kliedētā – manējā?”

Mans tēvs bija īsts vīrietis – 
Latvijas izlūkdienesta aģents, le -
ģionārs, kurzemnieks, pat riots. 
Vilnis savā grāmatā ”Pārbau dī-
jums” viņu raksturo kā ļoti 
vīriš ķīgu.

un cik svarīgi ir bērnības un 
jaunības draugi... Tikāmies ar 
Ērmaņu ģimeni sarīkojumos un 
viesībās, un Franču liceja saite 

rātūrai, “Trīs no Pārdau gavas” 
koncertos sēdēja un jūsmoja kā 
jauna meitene... Tajos gados 
“Trīs no Pārdaugavas” uzstājās 
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TAIRA
ZOLDNERE

Gundega un Amēlija Bites Māra Luisa SFJT režisore Taira Zoldnere

Maniem ”Trīs no Pārdaugavas”

Jāņi un Līgo svētki šogad ne -
parasti – klusāki, ģimenes lokā 
un prom no ģimenes, ar dažiem 
draugiem un pavisam bez drau-
giem, Latvijā, ārpus Latvijas un 
ilgojoties pēc Latvijas.  Kopības, 
vienotības un latviskuma sajūtu 
radot, Sanfrancisko Jaunais 
teātris (SFJT) šajos Jāņos pie -
vienojas virtuālajam projektam 
 “Savij Latviju vainagā!”, kas Face-
 book vidē parādījās jau maijā. 
Projekta autores Leldes Vik ma-
nes doma bija savienot, sapīt vai-
nagā visus, kas šajos pandēmijas 
laikos nevar būt kopā: “Balstot 
cits citu, mēs kļūstam stiprāki, 
un vainags – tā ir māksla.”

Sanfrancisko Jaunā teātŗa Jāņu vainagi 
mām pievienoties projektam 
tieši uz Līgo svētkiem un Jāņu 
dienu. Vainagus pinot, gribējās 
tos veidot mazliet neparastākus, 
izmantot visu, kas aug mums 
apkārt, bet ar oriģinālu risinā-
jumu. Man padomā ir trīs da  žā-
das idejas, un būs arī trīs vai  na-
dziņi. Pirmais vainadziņš taps 
ar atsauci uz iepriekšējo SFJT 
izrādi “Sprīdītis”, un tas būs 
lauru lapu vainadziņš. Ar “Sprī-
dīti” piedalījāmies latviešu dias-
poras amatieŗteātŗu festivālā 
“Laipa”, kurā visi teātŗi cits citu 
apsveic ar mazām dāvaniņām. 
Man pie mājas aug lauru koku 
birzs, un mēs vedām saviem 

savā lokā Sanfrancisko latviešu 
namā uz Jāņu svinībām, bet 
pēdējos divus gadus svinējām 
kopā ar latviešu sabiedrību. 
Mūsu publikā ir daudz gados 
vecu cilvēku, kuŗi arī grib svētku 
noskaņu, tomēr vairs nebrauc 
pie dabas. Svētīgs darbs, bet 
šogad pandēmijas dēļ tas neiz-
dosies, tāpēc domājam visus ie -
priecināt ar Jāņu vainadziņiem.”

Karīna Vasiļevska-Daasa stās ta, 
ka viņas vainags radies, piedalo-
ties “Ideju studijas Mice” Saul-
griežu nakts dziesmu projektā: 
“Vainagam paņēmu to, kas man 
aug vistuvāk pie mājas – Japānas 
ceriņa baltos, smaržīgos ziedus 

atrast. Atradu pelašķus, par ko 
man liels prieks. Atradu balan-
diņu, un, lai arī Latvijā tas ir ne 
visai cienīts augs, tomēr šeit, 
vainagu pinot domāju: ak, tu 
mana mīļā balandiņa! Vēl mums 
vainagā ir dažādas smilgas, suņu-
burkšķi un arī baltais āboliņš, 
kas izskatās īpaši skaisti.”

Ko jums abām ar meitu no -
zīmē šī Jāņu vainagu pīšana?

Gundega: “Šogadpie saviem 
mīļajiem cilvēkiem Latvijā ne -
tiekam, tāpēc mums Jāņu vain-
aga pīšana ir tik īpaša. Ar katru 
nākamo pinumu, ielieku vai-
nagā vienu labu domu – vienu 
mammiņai, pelašķīti tētim, jo 

atjaunoties? Otrā projektā, kas 
ir Ziemeļkalifornijas latviešu 
biedrības vainagu darināšanas 
konkurss, vainagiem jābūt lat-
viskiem, tradicionāliem, piemē-
rotiem Jāņu laikam. Man mājas 
priekšā aug margrietiņas, ko 
esmu iestādījusi tieši tāpēc,  lai 
Jāņos būtu no kā pīt vainadziņu, 
un margrietiņas ir manas 
mīļākās puķes. Man ir ideja vēl 
arī trešajam vainagam – es zinu 
vietu, kur aug Latvijas ozols, 
tāpēc trešo vainagu nopīšu no 
Latvijas ozola zariem, un tas ir 
domāts SFJT režisorei Mārai.”

Paldies SFJT dalībniecēm par 
skaistajiem vainagiem un laba-

SFJT režisore Māra Luisa par 
svētkiem un projektu“Savij Lat-
viju vainagā!”: “Mēs, SFJT, nolē-

kolēģiem ne gluži lauru vaina-
gus, bet lauru lapas zupai. Mani 
arī interesē, kā senos laikos 

grieķi pina šos lauru 
vainagus, gribu to iz -
mēģināt. Otrs vaina-
dziņš būs no rozma-
rīna ar atsauci uz 
mūsu topošo izrādi 
“Tīrelis”, jo izrādes 
dekorācijām tīreļa 
gai  sotnes radīšanai 
domājam izmantot 
rozmarīnu, kas arī 
aug pie manas mājas. 
Trešo vainadziņu ie -
cerot, izgāju dārzā 
paskatīties, kas tad 
pašreiz zied, un zied 
tikai lavanda – tas 
būs mans ziedu vai -
nadziņš.

Jau vairākus gadus 
tradicionāli sanācām 

un pudeļbirstes koka skaistos, 
koši sarkanos ziedus. Manai 
meitai Aleksandrai arī uzpinām 
baltu ziedu vainadziņu, jo savas 
skolas izlaidumā viņa dziedāja 
“Āvu, āvu baltas kājas”. Kali for-
nijā, jūnija sākumā ārā, pļavās 
vairs nekas nezied, bet man 
vislabāk patīk vīt vainagus no 
pļavas puķēm, un to gribu iemā -
cīt arī savai meitai. Vainagus 
pinu jau no bērnības, un pat 
nesaprotu, kā var nemācēt pīt 
vainagu. Tas ir radošs, medi -
tatīvs process, kas mani sakārto 
svētkiem.”

SFTJ aktrise Gundega Ozola-
Bite: “Vainadziņus pinam kopā 
ar meitu Amēliju, un darām to 
reizē. Mums būs papardes vai na-
dziņš, kā jau Jāņos pienākas: 
“Visa laba Jāņu zāle, kas zied 
Jāņu vakarā”, kopā ar visu, ko 
vien pļavās un mežos varējām 

viņam garšo pelašķu tēja, tad 
par bēniņiem, par Latviju… 
Sākumā likās, ka labo domu 
nepietiks, bet izrādās, ka pietiek. 
Labas domas var izdomāt un 
iepīt vainagos ļoti daudz.”

Aktrise Dace Rapa: “Šogad pīšu 
divus vainadziņus, jo piedalos 
divos vainagu projektos. Ilgi 
domāju, kādu pīt netradicionālo 
vainadziņu SFJT projektam, bet 
vakar, staigājot pa dārzu, mani 
apciemoja mūza. Manā dārzā 
aug daudz meža plūmju, un 
šogad ir tāda raža kā nekad – 
pilni zari. Skatoties uz mazajām 
meža plūmītēm, iedomājos, ka 
senie grieķi pina vainagus no 
vīnogām. Kā būtu, ja es uztaisītu 
vainadziņu no mūsu dārza plū-
mītēm? Šogad dārzā tik daudz 
bišu, skaisti aug baltais āboliņš. 
Varbūt tas tāpēc, ka cilvēki ir 
mierīgi, sēž mājās un daba var 

jām domām laikā, kad ieceres 
nepiepildās, plāni tiek atlikti, 
un svētku sajūtu varam radīt 
tikai paši sev. 

Saulgriežu laiku es sagaidu 
darbojoties, jo darbs ir tā 
pozitīvā enerģija, kas man dod 
spēku, iedvesmu un prieku. 
Sienu sieru, cepu pīrāgus un 
pinu Jāņu vainagu. Savā vainagā 
iepinu mūžzaļo rozmarīnu – 
dzīves spēkam un izturībai, zil-
gano lavandu – dvēseles mieram 
un garīgumam, un ugunīgo 
kresi – enerģijai, degsmei un 
priekam. Kopā ar Jāņu vainagu 
un sieru pie manis atnāca arī 
mana Jāņu laika tautasdziesma:

Aiz jūriņas sieru sēju, 
Jāņu dienu gaidīdama, 
Aiz jūriņas rotājos, 
Košu ziedu vainadziņu.

Tēva bērēs 1988. gadā mēs ar 
mammu un Pēteri vienojāmies, 
ka jāskan “Trīs no Pārdaugavas” 
dziesmai, kuŗā ir Kurzemes sāls 
un gars, kā arī Latvijas traģēdija. 
Dziesma ska nēja bērēs, bet pel-
nus izkaisījām no laivas 
Kurzemē dažus gadus vēlāk, jau 
brīvā Latvijā...

Uzvilksim nu sapņu buras,
Dosimies šai vakarā
Tur, kur senā Dzintarjūra
Runā skarbā valodā.
Klausīsimies, kā tā vētrā 

Jaunās priedes drošina,
Kā tā cīņā izredzētā,
Kaijas sauc un mudina.
Uzvilksim nu sapņu buras, 
Dosimies šai vakarā
Tur, kur senā Dzintarjūra
Runā skarbā valodā.
Ieklausies, kā tālā ciemā
Drūma kuršu dziesma dimd,
Klau, kā rudenī un ziemā 
Airi tā kā zobens šķind.
Uzvilksim nu sapņu buras,
Trauksimies jau šovakar 
Tur, kur senā Dzintarjūra 

Skarbākus mūs darīt var. 
Mūžam senā Dzintarjūra
Kaijas mudinās un sauks,
Mūžam mūsu sapņu buras 
Kuršu vīriem līdzi trauks! 
Šai dziesmā ir tāds varenums! 

Mūsu, latviešu, rūdījums un 
spēks. Un kā tā uzbuŗ ainu, 
uzbango jūtas... Domāju, ka šī ir 
viena no viņu skaistākajām 
dziesmām. Vismaz uz mani tā 
ļoti stipri un dziļi iedarbojas.  
Un noteikti to vēlētos savā 
“bēŗu svinību” repertuārā!

Dievs un liktenis man ir 
dāvājis jau gandrīz 30 gadus 
Latvijā, un šīs ir manas īstās 
mājas. Es saprotu, ka tās izjūtas, 
ar kuŗām uzaugu un kuŗas 
veicināja arī Viļņa, Fēliksa un 
Mārtiņa dziesmas, vainagojās, 
manam sapnim piepildoties, 
pārceļoties pie senās Dzintara 
jūras. Cik man ir bijusi skaista, 
drāmatiska un piesātināta dzīve 
Latvijā! 

Man ir liels prieks, ka mani 
Latvijas draugi novērtē šīs 

Dace Rapa

dziesmas un labprāt tās klausās, 
dzied līdzi un dejo manās mājas 
ballītēs. 

Esmu gandarīta, ka tapusi šī 
grāmata, godinot “Trīs no Pār-
daugavas” brīnišķīgos vīrus, 
kuŗi deva mums daudziem tik 
daudz – arī spēku izdzīvot gan 
trimdu, gan okupāciju – deva 
arī ticību brīvai Latvijai.

Mūžīgs paldies jums, Fēliks, 
Vilni un Mārtiņ! Mani “Trīs no 
Pārdaugavas”!
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KĀRLIS ĶEZBERS

V E C M Ā M I Ņ ,  P A L A S Ī S I M  L A T V I S K I !

Takšelis Makšelis

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no nr. 23)

Kristofers mita pie Brencīša, 
Čiči – cirkū pie klauna Koko, 
Raita – diezin kur mežā. Jāiztiek. 
Vispirms jāredz, kas tur pašlaik 
notiek, tad zinās, kā jārīkojas.

Makšelis ielīda siena gubā 
mežmalā sagaidīt vakaru. 

Vakars sedzās pāri mežam kā 
pelēka, necaurredzama villaine.

Makšelis izrausās no siena 
gubas, nokratīja sauso zāli no 
kažoka. Debesis bija skaidras, un 
bāls mēness rādīja ceļu. Šunelis 
ieslīdēja mežā kā maza ēna, 
cenšoties skriet klusu.

“Hūūūū, hūūūūū, hūūūūū...” 
kāds iesaucās, bet Makšelim 
nebija vaļas runāties ar ūpi Uli 
par dziedāšanas stundām. Lai iet 
pie zosīm un pīlēm, kam tik grūti 
dziedāt iemācīt, ka pat diriģents 
Zosuspēks sāka atmest cerības 
izveidot labu kori.

Suns skrēja un skrēja, brīžam 
paātrinot, brīžam palēninot 
gaitu, kā to ik reizes prasīja ceļa 
apstākļi. Krituši koki, sausi zari, 
dziļas sūnas, vietumis – gara zāle 
viņu aizkavēja. Tikai pēc ilgāka 
laika sāka manīt lapsu alu pilsētas 
tuvumu.

Kā allaž, augsto egļu ielenktajā 
laukumā gailēja ugunskurs. Lap-
sas bija sanākušas kuplā skaitā. 
Sagāzušās garšļaukus, notupušās 
rindās, tās vēroja sārtu, un viņu 
acīs atmirdzēja uguns liesmas.

Pie ugunskura stāvēja zoss 
Amēlija Tusnelda un lapsa – Pē -
teris Krūmbrālis. Lapsu karalis 
Dižlapsa Septiņpadsmitais tu -
pēja, atspiedies pret koku, un 
palaikam sačukstējās ar padom-
devējiem, kas tam allaž turējās 
blakus.

“Kā katru otru vakaru pie 
mums ciemojas lieliskā dzej-
niece, miera sludinātāja un Zosu 
– lapsu draudzības biedrības 
priekšniece Amēlija Tusnelda. 
Viņa arī šovakar mums atveda 
četras treknas...“

Krūmbrālis mirklī aprāvās un 
pārlaboja: “...četras jaunas zosis, 
kas vēlējās iestāties kursos un jau 
ir novietotas mūsu glīti ie  kr-
totajās, ērtajās telpās... Kā katru 
vakaru, arī šovakar mūsu sa  rī-
kojumu atklās dižākais no dižā-
kajiem, mūsu lielais skolotājs un 
ķēniņš – augstība Dižlapsa Sep-
tiņpadsmitais...”

Viņš zemu paklanījās pret ka -
rali, kas tūliņ piecēlās un piegāja 
pie ugunskura. Aiz lielas egles 
paslēpies, Makšelis vēroja, ko 
teiks lapsu vadonis.

“Rīt, lapsas, ir mūsu lielie 
svētki. Nedēļām gatavojāmies, 
ilgi noliktavās krājies ēdamais 
un dzeramais. Aizgaldi ir pilni 
treknām zosīm, mums ir viss, kas 
vajadzīgs. Pateicoties jaunā droš-
sirža Pētera Krūmbrāļa gudrai 
un viltīgai rīcībai, zosu cepeša 
šogad netrūks...”

“Zosu cepeša?...” izkliedza 
Amēlija Tusnelda, briesmīgās iz -
bailēs skatoties pēc palīga. Ne -
viena nebija. Palīdzības vietā 
jaunās lapsas kopkorī priecīgi 
sauca:

“Nost, nost, nost!

laikā varu tikt galā viens pats!”
Nočabēja lapsas vieglie soļi 

sausajās lapās. Makšelis ausījās. 
Nu āpša alu apsargāja tikai viena 
lapsa. Pirmā doma bija mēģināt 
pārspēt sargu un aizbēgt, bet – 
Makšelis nosprieda, ka viņam 
nav pa spēkam uzveikt spēcīgo, 
jauno lapsu un tad vēl atvairīt tās, 
kas dzītos pakaļ. “Nāks rīts, nāks 
padoms,” viņš nosprieda, taču 
gulēt negāja. Piespiedies alas sie-
nai, viņš uzmanīgi klausījās, kas 
ārā notiek. Tālumā joprojām 

te, nelabeni! Es tevi mācīšu līst 
cita celtā mājā! Sadošu tev tā, ka 
kažoks putēs, nelieti!”

Makšelis uzrausās kājās un 
pieskrēja pie ieejas:

“Poķi, palīgā! Lapsas mani te 
tur jau kopš vakara, glāb nu!”

Nepacietīgi āpsis pasvieda 
jauno lapsu sānis, kas kaukdama 
iemuka brikšņos.

“Rausies ārā, ka es tev saku! Un 
ja tur lejā ir vēl kāda lapsa, tikai 
pasaki! Es viņai rādīšu līst cita 
celtā mājā!”

Aplipis smiltīm, Makšelis iz -
rausās no alas un nopurinājās. 
“Paldies, Poķi, par palīdzību!”

Āpsis noņurdēja kaut ko, tad 
strupi piebilda: “Labāk laidies, ko 
kājas nes, jo lapsas drīz būs 
atpakaļ. Es ar viņām protu tikt 
galā, bet tev var klāties plāni.”

Tālumā uzliesmoja uguns. Sa -
cēlās milzīgs tracis. Lapsas skrēja, 
lēca, kauca aiz satraukuma. Tad 
varēja manīt, ka kāds tās sāk 
rīkot: “Tu – pa labi, tu – kreisi! 
Pārējie visi – taisni! Suns nedrīkst 
izsprukt no mūsu nagiem!”

Makšelis skrēja, ko kājas nes. 
Neatskatīdamies un baiļu pār -
ņemts. Gan pa teku, gan taisni pa 
brikšņiem, gan pāri meža pļa-
viņām un klajumiem. Bailes 
līdzēja pārvarēt nogurumu. Tikai 
vēlreiz nekrist lapsu ķepās, tad 
viņu nežēlotu!”

Skrienot suns sāka domāt, kā 
palīdzēt nabaga zosīm, kas, meža 
aplokā sadzītas, nezināja, ko 
nesīs rītdiena. Kas palīdzētu? 
Viņa draugi, mazie dzīvnieki, 
bija pārāk nespēcīgi, lai pieveiktu 
niknās lapsas. Kā būtu ar Klipu, 
Klapu un Klupu? Protams, vilku 
suņi nebija Makšelim draugos, 
bet šādās reizēs, kad jāiet pret 
kopēju ienaidnieku, suņi parasti 
rīkojās uz vienu roku.

Tālumā izskanēja lapsu klaigas. 
Apklusa. Makšelis atviegloti uz -
elpoja. Nu tikai uz suņu ciemu!

***
Rīta ausma apgaismoja taku, 

kad šunelis tuvojās suņu pilsētai 
un vietai, kur to pirmo reizi 
aizturēja Klips un Klaps. Makšelis 
attupās zālē sagaidīt rītu un 
mazliet nosnaust, taču ilgi viņam 
nebija lemts atpūsties. Nočabēja 
krūmi, virs viņa atņirdzās vilku 
suņa zobi:

“Atkal tu te, taksi! Bet šoreiz tev 
nekādi advokāti nelīdzēs, cie -
tums gaida!”

Makšelis piecēlās.
“Klip, nerunā par tādām lie-

tām, kad ir daudz svarīgāki no -
tikumi!”

Vilku suns nesaprata.
“Svarīgāki notikumi? Kas tev 

par notikumiem? Svarīgākais ir, 
ka pasaulē, it sevišķi suņu ciemā, 
valda miers un kārtība. Vai sa -
proti?”

“Bet, Klip, paklausies taču.... 
“Paklausīties? Nekārtību cēlājos, 
klaidoņos, nakts laikā apkārt 
skrējējos klausīties? Klausīšos, 
kad būsi aiz restēm!”

Viņš sagrāba Makšeli aiz 
skausta un vilka uz pilsētas pusi.

Kost, kost, kost!
Kost tik nost!
Nost tik kost!
Ātrāk, ātrāk, ātrāk...!”
“Jūs viltnieki!” izkliedza Amē-

lija Tusnelda. “Visu laiku iz  li kā-
ties, ka jūs interesē mana dzeja! 
Īstenībā vēlējāties, lai ievilinu 
jaunās zosis jūsu alā cepetim!”

Dižlapsa pamāja ar ķepu.
“Sagrābt, aizvest pie pārējām.”
Pajuka spalvas, zoss pāris rei-

zes iekliedzās. Pēc mirkļa lapsas 
lepno Amēliju Tusneldu vilka uz 
meža biezokni, kur aplokā bija 
novietotas pārējās zosis.

Makšelis visu saprata. Protams, 
lapsas nebija mainījušas dabu. 
Tās joprojām nebija mainījušas 
raksturu. Nostāsts, ka lapsas 
tagad ēd zaķskābenes, burkānus, 
kāpostus un salātus, bija iz  do-
māts, lai ievilinātu slazdos na -
baga zosis. Augstprātīgā Amēlija 
savā iedomībā un lētticībā lap-
sām bija daudz palīdzējusi. Nu 
viņai pašai par to būs jācieš.

Ko darīt? bija takšeļa pirmā 
doma. Ja varētu zosis atbrīvot un 
palīdzēt tām atrast ceļu atpakaļ 
uz zosu ciemu, viņas būtu glāb-
tas. Kā to izdarīt, ja mežs bija 
lapsu pilns un Makšelim nebija 
neviena palīga? Ja varētu aiz -
skriet līdz suņu pilsētai, varbūt 
tur rastos kāds, kas nāktu viņam 
līdzi uz mežu un palīdzētu at -
brīvot nelaimīgās gūsteknes? 
Kaut ko vajadzētu mēģināt darīt, 
pie tam ar lielu skubu, jo jau 
nākamajā vakarā notika lapsu 
lielie svētki.

Viņš nolēma aizskriet līdz suņu 
pilsētai vēl šonakt, pierunāt Klipu, 
Klapu un Klupu vai citus suņus 
steigties viņam līdzi. Suņus lapsas 
baidījās.

Kad Makšelis atgriezās, lai do -
tos ceļā, viņam pretī stāvēja jauna 
lapsa, kas tūdaļ skaļi iekaucās: 
“Palīgā, te ir suns!”

Makšelis mēģināja bēgt, izkos-
ties un izskrāpēties cauri lapsu 
baram. Veltas pūles! Dažos mir-
kļos viņš bija nogāzts gar zemi, 
un jaunā lapsa, zobus atņirgusi, 
tupēja uz takšeļa krūtīm.

“Nost, nost, kod tik nost!” 
kliedza lapsas. Par laimi, tanī 
mirklī atskanēja barga balss: “Kas 
te notiek?”

Sadzirdējis traci, bija pienācis 
Pēteris Krūmbrālis.

“Āāāāā, zoss Amēlijas draugs 
takšelis Makšelis!” viņš ļaunā 
priekā izsaucās.

“Nost, nost, kost tik nost...!” 
turpināja saukt jaunās lapsas.

Pēteris Krūmbrālis pamāja ar 
ķepu. “Mieru! Svētki mums ir rīt, 
draugi. Metiet Makšeli cietumā 
– āpša alā līdz rītam, tad re -
dzēsim, ko ar suni darīt tālāk!”

Spēcīgās, jaunās lapsas sagrāba 
šuneli un vilka mežā. Pāris simt 
soļu no ugunskura vietas bija 
āpša ala, ko āpsis pirms vairākām 
dienām bija atstājis, lai meklētu 
sev jaunu mājokli.

“Metīsim suni alā, Tedi!” viena 
lapsa uzkliedza otrai. “Tu paliec 
sardzē vienā alas ieejā, es – otrā.”

***
Gara un gausa nakts.
Makšelis apskatījās visapkārt. 

Āpša ala bija šaura, pat lāga 
apgriezties nevarēja. Sienas stin-
gras, izrakties ārā – neiespējami. 
Makšelis paskatījās pa ieejas 
spraugu. Durvis sargāja lapsa, 
otras – tāpat. Nē, izredzes bija 
vājas.

Skumju sirdi Makšelis sariti-
nājās guļai, taču miegs nenāca. 
Viņš klausījās abu jauno lapsu 
sarunas:

“Rīt būs svētki kā vēl nekad, 
Tedi!” teica viena.

“Niez ķepas, iedomājoties vien, 

Pēters Brūveris

DATORVĪRUSU DZIESMA
spēlējam mēs tumšas spēles

gan pa bariem gan pa vienam
un bez atļaujas kā dēles
jūsu pastkastītēs lienam

nosūcam mēs jūsu failus
izdzēšam mēs jūsu ziņas 

nav no godīgiem mums bailes
mums ir mellas sirdsapziņas

klejojam mēs internetā
brīžiem kļūstot gluži dulli
apēdam it visus skaitļus
vietā atstājam vien nulli

kas pie pirātiem pērk spēles
tos mēs labpatikā sodām
un pavisam nepareizus

padomus tiem tūlīt dodam

esam mēs ar viltu priekšā
pilsētā un mazā miestā

kolīdz tiekam kompī iekšā
tūlīt kompis saiet sviestā

kas par cepešiem, kas par prie-
kiem, Fredi!” atbildēja otra. “Žēl, 
ka mums te jānīkst un jāsargā 
muļķa suns.”

“Neesmu muļķa suns!” norūca 
taksis, bet lapsas viņu nedzirdēja.

“Mums reti bijuši pieejami tik 
lieli gardumi, Fredi,” pēc mirkļa 
teica Tedis.

“Itin nekad, Tedi,” apstiprināja 
Fredis.

Uz ilgāku laika sprīdi iestājās 
klusums.

“Kā būtu, Fredi, ja tu taksi kādu 
brīdi sargātu viens pats? Gribu 
aizskriet līdz ugunskuram no -
skaidrot, līdz kādam laikam 
mums suns jāsargā, vai līdz rīta 
gaismai vai brokastīm.”

“Labi, Tedi. Ar šo zelli katrā 

skanēja lapsu čalas. Jaunā lapsa 
klusiem solīšiem staigāja ap alu. 
Arī Fredim gribējās būt pie 
pārējām lapsām, bet kādam ala 
ar suni bija jāapsargā, neko 
nevarēja darīt.

Lēnām kā nogurusi slieka 
vilkās nakts. Apklusa čalas ap 
ugunskuru, sagūstīto zosu nelai-
mīgā gāgināšana aplokā netālu 
no āpša alas.

Pēkšņi Makšelis sadzirdēja 
smagus, mierīgus soļus. Lapsa 
pie alas ieejas sāka skraidelēt 
šurpu un turpu.

“Kas tur, vai tu, Tedi?” viņa 
beidzot izsaucās.

Smagie soļi paātrinājās, tad 
apstājās pie alas ieejas.

“Ak, kas te? Es tev rādīšu, kas 



LAIKS 72020. gada 4. jūlijs  – 10. jūlijs

While the poem I was trying to 
learn was only about ten lines 
long with a jolly Christmas flair, 
the words weren’t registering in 
my memory.

I was quickly learning that my 
recital ability wasn’t going to lead 
me to vast knowledge or great 
wealth. I wasn’t going to be a 
dentist.

My fleeting career as a reciter 
of poetry started with me stand-
ing near the good-sized 
Christmas tree at the DP com-
munity Christmas celebration. 
Out of the corner of my eye I saw 
ziemu svetku vecitis, Old man 
Christmas/ Santa Claus, stand-
ing next to the tree and looking 
at me expectantly. I looked away. 
If I didn’t do this right, would I 
not get a Christmas present? 
Cookies and nuts were available. 
Toys, not so much.

In front of me were hundreds 
of rows, seats packed with seri-
ous looking adults. All of them 
waiting for me to say something. 
Well, maybe there were only 
twenty rows of adults but even 
one row of adults, as it turned 
out, would have been too much 
for five-year-old me in Greven, 
Germany that Christmas night. 

My audience waited patiently 
for me to begin. The women 
wore their best dresses and the 
men suit jackets and ties.

VILIS
MILEIKO,

ārsts

GUNĀRS
FRICSONS

(To be continued)

T A L E S  O F  D I S P L A C E D  P E R S O N S  /  D Ī P Ī Š U  S T Ā S T I

(Continued from No. 23)

While the warehouse aisles 
were lined with bins full of boxes 
and crates of goods, like a Sam’s 
Club or Costco, it was much 
smaller. A Sam’s Club might hold 
as many as ten of these Greven 
DP warehouses. The aisles were 
dark and narrow and there were 
no tables of Sam’s clothes, coffee 
makers, shoes and socks and no 
one selling cell phones. There 
was no Sam’s pizza counter on 
the way out either. I’m more into 
their five-berry laden ice cream.

Unlike buying in bulk at a 
Sam’s club, my father and the 
warehouse crew opened the 
crates and boxes and organized 
the tins of Spam and sardines, 
powdered milk boxes, and cans 
of corn and beans for pick up by 
DP families.

The small size of the ware-
house made it difficult to stay out 
of the way of the warehouse 
workers, but I did my best. 
Hiding behind boxes and crates 
as best I could, I played cowboys 
and Indians. 

On the good make-believe 
days, mountains of boxes tow-
ered over me as I acted out what 
I remembered from my favorite 
cowboy movies shown at the DP 
movie theater. Beside the 
American cowboy movies, the 
silent movie comic Charlie 
Chaplin was popular. Charlie 
Chaplin’s greatest skills seemed 
to be falling or twirling his cane 
like a band major twirled his 
baton. At home, I tried twirling a 
tree branch to copy Charlie 
Chaplin, but with little success. 
So, I stuck to what I had mas-
tered from the movies, chasing 
bad guys or Indians in the ware-
house. 

As I followed bad guys from 
the powdered milk bin to Spam, 
then flour, I hid behind crates of 
canned corn or boxes filled with 
tins of sardines. Sneaking a look 
at the dwindling tower of baked 
beans crates across the aisle, I 
found the bad guy. The ware-
houseman was stealing another 
crate of beans. The mountain of 
beans had disappeared.

As the warehousemen worked, 
my hiding places dwindled. The 
towers of crates and boxes turned 
into little hills. The workers took 
away crate after crate, box after 
box. This was their day to tear 
open the cartons, crates and 
boxes and organize the cans and 
cartons for pickup by the DP 
community the next day. 

There always was a new adven-
ture in the warehouse. Like Don 
Quixote chasing his windmill, I 
chased after and looked for the 
elusive and seemingly, always 
missing crate of chocolate bars. 
The warehouse was filled with 
everything from A to Z, canned 
Apricot slices to Zuna tins. Well, 
it’s tuna with a Z because I 
couldn’t think of anything that 
started with a Z. Where was the 
chocolate? I never did find the 

wasn’t as complicated but, as I 
remember, the poem wasn’t 
exactly a one liner either, like 

chocolate gold mine. Maybe, 
because, as I learned later, there 
wasn’t any chocolate boxes or 
crates or even a bar or two in the 
warehouse. 

My DP warehouse was missing 
the most important aisle in Sam’s 
Club, the aisle lined with boxes of 
chocolate, candy, chewing gum 
and gum drops. Goodies I rarely 
saw in DP land in Germany. Still 
my favorite aisle at Sam’s Club 
today. 

FINALLY,
I GET TO PARTICIPATE
Since I was too young to be in 

scouts or the youngest folk danc-
ing group, both were somewhat 
closer to real participation in DP 
life than playing cowboys and 
Indians by myself in a ware-
house, my mother found another 
way to get me into the social 
swing of things. She decided that 
I should do deklamacijas, poetry 
recitals for the 1947 Christmas 
celebration at the community 
center. 

Back in those days, recitals by 
young children were highly 
regarded. The children who 
could recite hundreds of lines of 
poetry, the fable went, would go 
on to lead lives of vast knowledge 
and great wealth and be envied 
by everyone. They would be the 
poets, writers, doctors and den-
tists of the future. Not sure about 
the latter two though. Drilling 
into teeth doesn’t seem very, well, 
literary.

My thick head struggled to 
learn and memorize the poem 
my mother wanted me to recite. I 
don’t remember what it was, but 
it had to have been five times 
longer than Lincoln’s Gettysburg 
address plus throw in Abou Ben 
Adhem. Two literary classics I 
had to memorize later, in my 
1950s school years in America.

Abou Ben Adhem (may his 
tribe increase!) Awoke one night 
from a deep dream of peace,
And saw, within the moonlight 
in his room, Making it rich, and 
like a lily in bloom, An angel 
writing in a book of gold: – 
Exceeding peace had made Ben 
Adhem bold, And to the Presence 
in the room he said „What writ-
est thou?“ – The vision raised its 
head, And with a look made of 
all sweet accord, Answered „The 
names of those who love the 
Lord.“ „And is mine one?“ said 
Abou. „Nay, not so,“ Replied the 
angel. Abou spoke more low,
But cheerly still, and said „I pray 
thee, then, Write me as one that 
loves his fellow men.“

The angel wrote and vanished. 
The next night It came again 
with a great wakening light,
And showed the names who love 
of God had blessed, And lo! Ben 
Adhem’s name led all the rest.

Anonymous Submission 
James Henry Leigh Hunt

So, I put the poem in here so you 
wouldn’t think I was making it up.

Of course, the Latvian poem 
that I had to learn in Greven 

“piragam nabagam abi gali sade-
gusi, both ends of my bacon roll 
are burnt.” 

TALE THREE

KĀ JUSTIES LABĀK 
UN DZĪVOT ILGĀK?

(Nobeigums)

Nozīmīga ir ticība Dievam. 
Uzticēšanās visuvarenā Dieva 
spēkam palīdz piedot, dod 
dvēselei mieru un palīdz pār -
dzīvot traģiskus notikumus. 
Uzticība Dievam palīdz ātrāk 
atveseļoties no akūtām slimībām 
un palīdz dzīvot ilgāk.

Ļoti svarīga ir zobu veselība, 
zobu higiēna. Vairākas reizes 

gadā jāmaina zobu birsti – īpaši 
pēc saaukstēšanās. 

Sauļošanās cilvēkam ir gan ve  -
selīga, gan kaitīga. Jāizvairās no 
pārmērīgas sauļošanās, jo pārāk 
spēcīgi apdegumi apdraud vese-
lību, veicina pāragru ādas nove co-
 šanos un ādas audzēju attīstību.

Uzturi veselīgu svaru, lieto maz 
alkoholiskos dzērienus, regulāri 
apmeklē ārstu un izdari visas 
ieteiktās pārbaudes, potējies, iz -

manto prāta spēles, kontrolē 
savas dusmas un tu būsi ieguvis 
garāku mūžu.

Laika tecējumā cilvēka mūžs ir 
kļuvis arvien ilgāks. Medicīnas 
un tehnoloģijas attīstība un 
dzīves apstākļi ir darījuši daudz 
mūža pagarināšanai. 1796. gadā 
pasaules iedzīvotāju caurmēra 
mūžs bija 25 gadus garš. 1898. 
gadā mūža garums jau bija 48 
gadi, un zinātnieki domā, ka 
Kanādā ap 2045. gadu cilvēka 
mūžs varētu būt jau starp 120 un 
150 gadiem. 

Apmierināta cilvēka ilustrācijai 
noderēs sekojoša leģenda: kādu 
rītu garīdznieks izgāja pastai gā-
ties, uz trotuāra sastapa nožē-
lojuma izskata ubagu un jautāja 
tam kā viņš šodien jūtas. Ubags 
atbildēja, ka viņam sliktu dienu 
nav, visas dienas ir labas, jo viss 
kas nāk no Dieva rokas ir labs.

Garīdznieks pataustīja kabatas, 
atrada tanīs sīknaudu un iedeva 
to ubagam. Ubags: “paldies un, 
lai Dievs atmaksā. 

Izvairīsimies no sliktiem para-
dumiem, būsim pozitīvi, drau-
dzīgi, nestrīdēsimies, stāstīsim 
anekdotes, smaidīsim vairāk un 
dzīvosim ilgāk!

Vera un Voldis 1980. gadu beigās
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Jau labu laiku apklususi kastro -
ļu grabināšana, skaļa aplaudēšana 
vakara mijkrēslī. Vairs neredzu 
savu kaimiņus iznākam ārā, lai 
vienotos simboliskam atbalstam 
medicīnas darbiniekiem. Vienīgi – 
kaimiņi līdz ar vasaras tveices ie -
stāšanos vairāk laiskojas uz savām 
terasēm, balkoniem, lai izbēgtu  
no saules piekarsētiem dzīvok-
ļiem. Kāds iemalko lielveikalā 
pirkto vīnu no plastmasas pakas 
un vēl papildus radot gastrono-
misko samiglojumu tuvējā ap -
kārt nē no savas uzkarsētās lielās, 
smalkās cepešpannas. 

It kā jau dzīve pamazām ieslīd 
ierastos ritmos, izzudusi iepriek-
šējo laiku neziņa, šaubas... Nekādi 
jauni brīnumi Beļģijas sabiedrī -
bas attīstībā tā arī nav notikuši. 

Šajā aizslēgtās un attālinātas pa -
saules laikmetā man neizdevās kā 
Alisei sastapt runājošo Balto Trusi, 
lai daudz nedomādams mestos 
tam pakaļ alā un nonāktu Brī -
num zemē. Šajā fantāzijas pasaulē 
Alise gan sastapa dažādas jocīgas 
būtnes un piedzīvoja daudz nepa-
rasta: jūras vēži dejoja kadriļu, 
atdzīvojās spēļu kārtis, Viltotais 
Bruņurupucis stāstīja par jūras 
skolu, Zilais Kāpurs sūca ūdens-
pīpi, bet Češīras Kaķis viltīgi smī-
nēja. Savā ziņā es gaidīju mazliet 
pārsteigumus, izmaiņas pasaulē, 
ko dažādos medijos sludināja vie-
die domu eksperti, dzīves filozofi 
un augstākās raudzes psichiatri. 
Labi, labi, negaidīju krasus dzīves 
pavērsienus, fantāzijas. Taču neko 
Aizspogulijai līdzvērtīgu vai jaun-
atklājumiem bagātu no Alises Brī-
numzemes citādā gaismā neesmu 
ieraudzījis Briselē, kad dižsērgas 
statistika ir kritusies un ļaudis vai-
rāk ir atgriezušies savās ikdienas 
gaitās. Mūsu Karalistē viss notiek 
pamazām, soli pa solītim, un drīz 
vien pavērsim citus Brīnumze -
mes vārtus, lai sāktu dzīvi vēl maz-
liet citādāk un mazliet kā senāk.

Tikko Beļģijas Nacionālā drošī-
bas padome nākusi klajā ar sa -
bied rības uzvedības noteikumiem 
pēc 1. jūlija, kas birokratiskā va -
lodā nozīmē – ceturtā faze – izeja 
no krizes. Šīs fazes soļi paredz 
peld baseinu atvēršanu, ievērojot 
speciālo darbības protokolu. Var 
uzaicināt ne vairāk kā 15 viesus 
savā namā nedēļas laikā. Savukārt, 
lielas ballītes pēc bāru un restorā-
nu slēgšanas ap pulksten vieniem 
naktī nav atļauts rīkot un uz ielas 
masveidīgi turpināt svinēt dzīvi 
arī ne. Toties ar saviem vakara 
cīņu biedriem savā namā varat 
turpināt dzīrot līdz rīta gaismai, 
tikai ne vairāk kā 15 cilvēku bur-
ziņā. Tomēr ar noteikumu ievēro-
šanu ne visai sokas, jo pagājušās 
nedēļas nogalē vairākās vietās jau-
nieši neizklīda pēc bāru slēgšanas 
un turpināja līksmot dažādos Bri-
seles laukumos. Sejas maska jātur-
pina obligāti valkāt sabiedriskajā 
transportā, un tas tiek rekomen-
dēts arī lielveikalos. Tikai dažs labs 
pasažieris aizmirst par sejas mas-
ku, kad izdomā mieloties ar ham-
burgeru autobusā (to arī senāk 
nedrīkstēja darīt!), bet citam grū-
tības sagādā sejas drāniņu nākas 
uzvilkt pēc vairākus alus kausu 
iemalkošanas vietējā sūknētavā 
un vienlaikus noturēt līdzsvaru. 

ĢIRTS SALMGRIEZIS, īpaši no Briseles

Aizslēgtās pasaules piezīmes: 
brīnumzemes ceturtajā fazē

Dažādām sabiedrības grupām, 
ru  nājot polītiskā valodā, ir diez-
gan lieli izaicinājumi aprast ar 
jauno situāciju. Taču, ko vien mēs 
neesam gatavi darīt, lai uzveiktu 
vīrusu un nesagandēt gaidāmo 
vasaras atvaļinājumu ar sēdēšanu 
mājās.

Kā apzinīgs Beļģijas rezidents 
esmu gatavs visām fazēm un klau-
sos valdības ieteikumos – gluži 
tāpat kā lielveikalā virzos prātīgi 
jogurtu un dārzeņu nodaļas vir-
zienā ar stumjamiem ratiņiem, 
sekojot līdzi bultu norādēm uz 
grī das. Līdz beidzot ir sasniegts 
finišs – kase ar pārdēvēju maskā, 

kuŗam vienmēr ir pie rokas de  z-
inficējošā artilērija. Pārdevējs dro-
šības labad ir gatavs apsmidzināt 
aparātu ik reizes, kad ievadu savas 
bankas kartes paroli. Reizēm ik -
dienas veikala apmeklējuma rutī-
nā piemeklē izjūtas, ka esmu no -
kļuvis uz labi sakārtotas Eiropas 
šosejas, kur visi pieklājīgi un ga -
lanti ievēro noteikumus. Mūsu 
Ka  ralistes ceturtā faze nozīmē arī 
skolēnu nometņu organizēšanu 
ie  robežotam jauniešu skaitam. 
To  mēr naktsklubi paliks slēgti  
līdz augusta nogalei un šajā vasarā 
Beļģijā nenotiks vasaras mūzikas 
festivāli. 

Jaunie dzīves zīmoli
Patlaban par jauno dzīves stan-

dartu ir kļuvis ķermeņa tempe-
ratūras mērījumi ik reizi, kad do -
dos uz sporta klubu vai uz darbu 
Eiropas Parlamentā. Tas kļuvis 
tikpat pašsaprotami kā drošības 
pārbaudes lidostās. Distancēša -
nās polītikai ir arī savi ieguvumi. 
Piemēram, sporta klubos tre na-
žieri ir izvietoti, ievērojot noteik-

tos attālumus. Vairs nav jācīnās 
par vietu sporta nodarbības klasē, 
jo katram savs pleķītis un stūrītis 
ir iezīmēts un manā viedtālrunī 
jau laikus reģistrēts. Šķiet, viss    
jaunais normālais ir pieņemts kā 
sen labi zināmais... Tikai Beļģijas 
pasts nav īpaši mainījies. Jau esmu 
stāstījis par saviem piedzīvoju-
miem par paciņu sūtīšanu uz Lat-
viju, kas divas reizes atceļoja at -
pakaļ uz manu Briseles adresi. Jā -
teic gan, ka vairāk nekā pēc mē  ne-
ša sūtījumi tomēr sasniedza Tēv-
zemi. Taču nupat – piektdienas 
vakarā – bija zvans pie durvīm ar 
kaimiņienes sūdzību, ka esmu 

piesavinājies viņas sūtījumu, un 
rādot Beļģijas pasta vēstījumu tāl-
runī, ka, lūk, esot parakstījies par 
viņai domāto paciņu. Pirmajā 
brīdī pat apmulsu, jo piektdien 
tiešām saņēmu noliktu pastnieka 
sūtījumu kopējā koridora plauktā 
ar Andra Zeibota jaunāko grā-
matu “Krauklis”. Domāju, varbūt 
manai kaimiņienei arī ir interese 
par latviešu dzejnieka Jāņa Zie-
meļnieka likteņsērgām un viņa 
cīņām ar dēmoniem, kas plaši tiek 
aprakstīts grāmatā. Taču pēc brī -
ža sapratām par kārtējām pavir-
šībām no Briseles pasta puses un 
dalījos ar savām nesenām atmi - 
ņu skicēm par vietējo pasta dar-
binieci – Kolumbu, kuŗa neprecīzi 
noformēja manus sūtījumus. Ir 
lietas, kas nemainās krizes laikā 
un arī pēc krizes. Varbūt, daudz 
jau nav vērts uztraukties. Beļģijas 
pasts vienkārši savas tradicijas 
notur arī pārmaiņu vējos. Tā ir 
zīmola nemainība un spēcīga pa -
viršības vēstījuma noturība. Lai 
nu tā būtu! Nobody is perfect! 
(Neviens nav perfekts!).

Polītika pēc pandēmijas
Slimības statistikas dati Eiropas 

valstīs samazinās, cilvēki pama-
zām aizmirst par šo pandēmiju. 
Taču aizdomājos par ļoti dau-
dziem jautājumiem tieši polītikas 
un ekonomikas virzienā. Pirms 
divpadsmit gadiem tika polīti-
ķiem pārmests, ka lielās dižķibe -
les laikā tika glābti neapdomīgie 
baņķieri, finanču tirgi un institū-
cijas, liekot pārējiem savilkt jostas. 
Savukārt, šo krizi nevar īsti salīdzi-
nāt ar iepriekšējām ekonomis -
kām neveiksmēm. Šajā laikā uz -
manīgi jārod risinājumi, jo “uz 
pauzes” tika noliktas nevis kon-
krētas sabiedrības grupas, bet gan 
savā ziņā – visas pasaule. Tāpēc ir 
jāpieņem daudzi grūti un sarež -
ģīti lēmumi, lai neradītu jaunas 
šķelšanās valstu sabiedrībās. Starp 
gados jaunākiem un vecākiem cil-
vēkiem. Starp turīgākiem ļaudīm 
un mazāk turīgiem cilvēkiem. 
Starp ārstiem un medmāsām, 
lielveikalu darbiniekiem, sabied-
riskā transporta šofeŗiem, kuŗi ik 
dienas pakļauj savas dzīvības ris-
kam un ierēdņiem, kuŗi var mie-
rīgi turpināt savā komforta līmenī 
darba gaitas mājas apstākļos. Jo 
visi vienojās kopīga mērķa labad, 
ziedojot un zaudējot daļu savas 
turības, arī ekonomiku, nosargājot 
veselību un glābjot dzīvības. Dau-
dzu valstu valdību lielais uzde-
vums, manuprāt, būs atkal panākt 
līdzsvaru sabiedrībās, lai dēļ šī iz -
slimotā vīrusa nerastos jauni kon-
flikti, satricinājumi. Lielas sabied-
rības masas var viegli ieraut da -
žādās nekontrolētās sazvērestībās, 
ja tās ir neapmierinātas, nokai-
tinātas, kā to nevienu vien reizi ir 
pierādījuši dažādi notikumi pa -
visam atšķirīgos vēstures laikme-
tos. Pandēmijas rētu sadziedēšana 
nebūs pavisam viegla, lai gan Ei -
ropas Savienība, gan nacionālo 
valstu valdības ir savu iespēju ro -
bežās sniegušas ārkārtas palīdzī -

bu daudziem, kam tā ir ļoti vitāli 
nepieciešama. Savā ziņā intere-
santi būs vērot polītiķu, valdību 
dialogu ar sabiedrībām, jo iepriek-
šējās desmitgades ekonomiskās 
krizes laikā varēja noteikti atrast 
vainīgos un salikt tos konkrētos 
atbildības plauktiņos – sliktos po -
lītiķus, kuŗi nespēja nobremzēt 
ekonomiskos tēriņus un vairākas 
alkatīgas un nelietīgas bankas. 
Pat laban – vainīgos un labos nu 
nevar gluži uzlikt uz svaru kau -
siem, jo vīruss gan cilvēkus, gan 
valdības pārsteidza nesagatavotus. 
Vīrusam nav konkrēta tēla! Ne -
vienam īsti nebija receptes, kā šo 
sērgu likvidēt pēc iespējas ātrāk 
un efektīvāk. Vēl noteikti būs 
daudzas grāmatas, pētījumi, teo-
rijas, kā to visu varēja vai nevarēja 
risināt. Ja polītikas veidotāji nerī-
kosies gudri, viedi, saprātīgi, tad 
vienmēr ticamus risinājumus var 
piedāvāt populisti, kas allaž var 
tautas uznest stikla kalnos, parū-
pēties par jūsu bērnu atvešanu no 
bērnudārza un ik rītu piedāvās 
jums svaigi spiestu apelsīnu sulu 
brokastīs. Viņi to var visu jums 
piesolīt, jo tiekšanās pēc augstā-
kiem valdības troņiem ir tik ne -
prātīga, kas izpaužas slimīgā varas 
apsēstības niezē, pašu nekon tro-
lētos straujajos runu tecējumos, 
kas līdzvērtīgi atsauc atmiņā ne -
pārtraukto Niagāras ūdenskri tu-
ma plūdumu. Viņu it kā avotu 
dzidrajās acīs jālūkojas uzmanīgi. 
Tajās iemir  dzas porcelāna tasīšu 
spožums, bet tajā pašā laikā tās 
neizstaro vēsti par dzīves reālitāti 
un saprā tīgumu. Tāpēc arī pēc šīs 
krizes ir jāskatās ļoti uzmanīgi uz 
jaunajiem gaismas nesējiem. Tādi 
no  teikti būs, jo polītiskā augsne 
vai  rākās Eiropas valstīs nu kļuvusi 
irdena. Šādas polītiskās nezāles 
var sakuplot ar vai bez pesticīdu 
palīdzības. 

Cilvēki atgriežas ierastajā ikdienā. Ielas kļūst dzīvākas līdz ar 
restorānu un bāru atvēršanu // Foto: Edvards Vārdaunis

Raksta autors // Foto: Edvards Vārdaunis

(Turpinājums 12. lpp.)
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Atklāta vēstule Jevgēņijam Luk-
janovam, Krie vi jas Federācijas ār -
kārtējam un pilnvarotajam vēst-
nie kam Latvijas Republikā.

Godātais vēstnieka kungs!
Pasaules brīvo latviešu apvie nī-

bas (PBLA) valdes un dalīborga-
nizāciju vārdā rakstu, lai izteiktu 
sašutumu un protestu par Jūsu 
pārstāvētās valsts vadības un Krie-
vijas domes mēģinājumiem sagro-
zīt vēstures faktus un centieniem 
panākt atzīt par spēkā neesošu 
PSRS Tautas deputātu kongresa 
lēmumu, kuŗā nosodīts Molotova-
Ribentropa pakta slepenais pro-
tokols par ietekmes sfēru sadalī-
šanu Eiropā pēc Otrā pasaules 
kaŗa.

PBLA valde pievienojas Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas Ārlietu mi -
nistriju šī gada 18. jūnijā paustajai 
pozīcijai, ka Baltijas valstu valdī-
bas kategoriski noraida Krievijas 
mēģinājumu attaisnot divu 20. 
gadsimta totālitāro režīmu – staļi-
nisma un nacisma pastrādātos asi-
ņainos noziegumus.

PBLA uzskata, ka Molotova-Ri -
bentropa pakts un tā slepenie pro-
tokoli bija par pamatu pasaules 
sadalīšanai starp diviem totālitā-
rajiem režīmiem un pavēra ceļu 
Otrajam pasaules kaŗam. PBLA 
uzsver, ka tas ir starptautiski atzīts 
fakts un tā izraisītās Padomju oku-
pācijas rezultātā desmitiem tūks-
tošu Baltijas un simtiem tūkstošu 
Eiropas valstu iedzīvotāji vairāk 
nekā 50 gadus bija spiesti dzīvot 
PSRS okupētajās territorijās un pa -
ciest visas okupācijas režīma sekas.

PBLA arī kritiski vērtē Krievijas 
valsts prezidenta Vladimira Puti-
na publicēto rakstu ASV izdevu-
mā  The National Interest, kuŗā 
viņš aizstāv Padomju Savienības 
lomu Otrajā pasaules kaŗā un 
Baltijas valstu okupāciju, kā arī asi 
uzbrūk Polijai.  (https://nationalin-
terest.org/feature/vladimir-putin-
0real-lessons-75th-anniversary-
world-war-ii-162982.)  Mēs uzska-
tām šo rakstu par mēģinājumu 
izmantot Otrā pasaules kaŗa beigu 
75. gadskārtu, lai pasniegtu vēstu -
ri Jūsu valstij izdevīgā gaismā.

PBLA pārstāv simtiem tūksto-
šus latviešus visā pasaulē, kuŗu 
dzī ves ir izjaucis un ietekmējis 
Otrais pasaules kaŗš. Mēs aicinām 
Krieviju beidzot atzīt visas šī kaŗa 
traģiskās un polītiskās sekas un 
necensties pārrakstīt pasaules 
vēsturi!

Kristīne Saulīte, 
PBLA valdes priekšsēde

2020.  gada 19. jūnijā

***
Ārlietu ministrijas paziņojums
Latvijas Ārlietu ministrija katē-

go riski noraida š. g. 19. jūnijā Krie-
vijas Federācijas prezidenta V. Pu -
tina pausto, kas lasāms rakstā 
“Lielās uzvaras 75 gadi: kopīga 
atbildība vēstures un nākotnes 
priekšā”. Baltijas valstis tika oku-
pētas un anektētas prettiesiski, lie-
tojot draudus un militāras provo-
kācijas. PSRS pārkāpa savas starp-
tautiskos līgumos noteiktās saistī-
bas un veica agresijas aktu. Tautas 
suverēnā griba tika falsificēta vil-
tus vēlēšanās. Baltijas valstu ilu-
zorā autonomija padomju okupā-
cijas apstākļos bija tikai aizsegs 
padomju režīma noziedzīgajai po -

lītikai, ko noteica padomju valsts 
un komūnistiskās partijas vadība 
Maskavā. Lai gan prezidents V. Pu -
tins izsaka atbalstu PSRS Tautas 
deputātu kongresa lēmumam, kas 
1989. gada 24. decembrī nosodīja 
Molotova-Ribentropa pakta sle-
pe no protokolu, Padomju Savie-
nības agresīvā ārpolītika visumā 
tiek attaisnota. Ar nožēlu jākon-
statē, ka mūsdienu Krievijas varas 
iestādes joprojām nav gatavas ob -
jektīvi vērtēt padomju režīma at -
bildību par Otrā pasaules kara 
izraisīšanu un neskaitāmiem no -
ziegumiem pret Eiropas, Krievijas 
un tās kaimiņvalstu tautām.

Rakstā “Lielās uzvaras 75 gadi: 
kopīga atbildība vēstures un nā -
kot nes priekšā” Krievijas prezi-
dents akcentēja, ka 1939. gada 
rudenī, risinot kaŗa stratēģijas un 
aizsardzības uzdevumus, Padom-
ju Savienība uzsāka Latvijas, Lie-
tuvas un Igaunijas iekļaušanu. Pu -
tinaprāt, “vienošanās” esot atbil-
du si tā laika starptautiskajām nor-
mām. Putins rakstā norādījis, ka 
Baltijas republikas PSRS sastāvā 
saglabāja savu valdību, valodu, 
bija pārstāvētas padomju augstā-
kajās varas struktūrās.

***
Akreditācijas vizītē pieņem 

jauno Francijas vēstnieci
16. jūnijā Ārlietu ministrijas 

valsts sekretārs Andris Pelšs tikās 
ar Francijas jauno vēstnieci Latvijā 
Aurēliju Ruajē-Gunēnu (Aurélie 
Royet-Gounin), kas bija ieradusies 
iepazīšanās vizītē.

Vēstniece apliecināja Francijas 
stingru polītisko gribu turpināt 
ciešo sadarbību ar Latviju un vēl-
mi paplašināt ekonomisko sadar-
bī bu. A. Ruajē-Gunēna atzīmēja, 
ka Latvijas un Francijas rīcības 
plānā 2018. – 2022. gadam ir 
daudz virzienu valstu attiecību 
padziļināšanai un bagātināšanai. 
A. Pelšs atzīmēja, ka Francija ir 
no  zīmīgs Latvijas sabiedrotais 
NATO. Tās līdzdalība NATO pa -
plašinātās klātbūtnes kaujas gru -
pā Igaunijā, kā arī periodiska 
dalība NATO Baltijas gaisa telpas 
patrulēšanas operācijā ir ieguldī - 
j ums Latvijas drošībā. A. Ruajē-
Gunēna atzina, ka Francija no  vēr-
tē Latvijas dalību apmācības un 
stabilizācijas misijās Mali.

***
Izraēlā iemūžinās 

Kārļa Ulmaņa piemiņu
Rabīns Menahems-Barkahans, 

Rīgas un Latvijas ebrēju reliģiskās 
draudzes un biedrības Šamir, Rī -
gas Geto un Latvijas Holokausta 
mūzeja valdes priekšsēdis, kā arī 
Eiropas Rabīnu padomes loceklis, 
kopā ar Izraēlas pilsētas Sderotas 
pašvaldību ir vienojušies, ka šajā 
pilsētā tiks izveidota piemiņas vie-
ta Latvijas Valsts prezidentam un 
Ministru prezidentam Kārlim Ul -
manim. Rabīns stāsta: “Es centos 

saprast, kā es varētu panākt, lai 
cilvēki šeit zinātu par Kārli Ul -
mani, kuŗš, radīdams ebrējiem 
labvēlīgu vidi, pats kļuva par sar-
kanā terrora upuŗi. Kārlim Ul  ma-
nim un arī Mordehajam Dubi-
nam, kas bija jaunās Latvijas valsts 
deputāts trijās Saeimās, pārstāvēja 
reliģiski ortodoksālos un konser-
vātīvos ebrējus, bija traģisks likte-
nis – abi kļuva par komūnistiskā 
terrora upuriem.  Savu ideju par 
abu personību piemiņas iemūži-
nāšanu Svētajā zemē izstāstīju 
Sderotas pašvaldības vadītājam 
Alonam Davidi.”

Rabīns Menahems Barkahans 
un Sderotas pašvaldības vadītājs 
Alons Davidi // Foto no privātā 
archīva

 
Pēc pusgada rabīns saņēmis 

vēstuli no Sderotas pašvaldības. 
Tajā teikts, ka pašvaldībā ir pie-
ņemts lēmums nosaukt Kārļa Ul -
maņa vārdā satiksmes krustoju -
ma apli, kas patlaban tiek būvēts. 
Izraēlā šādi rotācijas apļi nereti 
tiekot nosaukti kādas nozīmīgas 
personas vārdā. Sderotas pilsētas 
pašvaldība uz Kārļa Ulmaņa pie-
miņas vietas svinīgo atklāšanu ie -
lūgšot arī Latvijas Ārlietu minist-
rijas pārstāvjus.       

***
Okupācijas mūzeja 

apmeklējumi
Pirmajās dienās pēc 

atkal atvēr šanas Oku-
pācijas mūzeju un Stū-
ŗa māju apmeklējuši 
gandrīz 200 in  tere sen-
ti. Izstādē “Čekas vēs-

ture Latvijā” uzņemti vairāk nekā 
60 interesenti un no  vadītas 16 eks-
kursijas. 

Stūŗa mājas pirmie trīs apmek-
lētāji bija italiešu izcelsmes tūristi, 
kas uz Latviju atbraukuši no Igau-
nijas, un divi piloti no Šveices un 
Francijas, kuŗi šobrīd uzturas Lat-
vijā pilotu apmācības programmā. 
Stūŗa mājā uzņemts arī pirmais 
ārvalstu diplomāts. Neoficiālā vi -
zītē ekskursijā pa čekas pagrabiem 
devās Japānas vēstnieks Latvijā 
Jasuhiro Kavaguči ar kundzi Tošie 
Kavaguči un Japānas vēstniecības 
Latvijā trešo sekretāru. Ekspozīcijā 
Raiņa bulvārī 7 viesojušies galve-
nokārt pasākumu apmeklētāji – 
mūzejā notika Ērika Vilsona mo -
noizrāde “Mana Magadana” un 
Dzintras Gekas grāmatas “Šalom, 
Sibirija” atvēršana. Abas mūzeja 
ekspozīcijas ir atvērtas no otrdie-
nas līdz sestdienai, no pulksten 11 
līdz 15.    

***
Izsludina novadu reformu

Valsts prezidents Egils Levits, 
veltot kritiskus vārdus novadu re -
formas likumprojekta sagatavo ša-
nas procesam, tomēr izšķīries par 
valstiski atbildīgu soli izsludināt 
likumprojektu. Par to prezidents 
paziņoja 19. jūnijā, Rīgas pilī īpa -  
ši sasauktā preses konferencē par 
10. jūnijā Saeimā pieņemto ad  mi-
nistrātīvi territoriālās reformas 

likumu “Administrātīvo territoriju 
un apdzīvoto vietu likums”.

Prezidents atzina, ka Saeima ir bū -
tiski uzlabojusi valdības iesniegto 
likumprojektu, tomēr gan Saei -
mai, gan Ministru kabinetam ir 
jāmā cās no šīs reformas sagata vo-
šanas kļūdām, īstenojot turpmā-
kās un citas reformas. Valsts prezi-
dents preses konferencē arī atzi -
na, ka Varakļānu, kā arī Kandavas 
un vēl dažu citu neapmierināto 
novadu jautājumu Saeima varētu 
risināt ar novadu reformas liku -
ma grozījumiem. Kā jau iepriekš 
rakstījām, Latvijā bijušo 119 paš-
val dību vietā būs 42.

***
Akcija “Gaismas ceļš”

Sadarbojoties biedrībai “1836”, 
Stirnubuks.lv un gaŗo distanču 
skrējējam Dinam Vecānam, sākot 
ar 16. jūniju norisinājās četru die-
nu gaŗš lāpu skrējiens pa 1836 
kilometru gaŗo robežu – “Gaismas 
ceļš”. Skrējiena dalībnieki veica di -
stanci nesot lāpas, no kuŗām skrē-
jiena laikā tika iedegti 87 uguns-
kuri, izgaismojot Latvijas piero-
bežu un radot Gaismas un Mīles-
tības ceļu, kas “apņem” mūsu val-
sti.

Uzsākot “Gaismas ceļa” skrējie-
nu, 16. jūnijā Krāslavā tika iedeg-
tas divas gaismas lāpas, kuŗas uz -
sāka ceļu pretī viena otrai. Tās 
nesa divas skrējēju komandas – 
Ziemeļaustrenis un Dienvidrie-
tenis. Katra devās savā virzienā, 
lai, noslēdzot skrējienu, satiktos 
Kolkas ragā. Pa ziemeļu pusi devās 
46 komandas, savukārt, pa Dien-
vi du – 41 komanda. Skrējiena 
mēr ķis bija izveidot nepārtrauktu 
“Gaismas ceļa” ritējumu, kuŗu no -
drošina skrējēju komandas, no -
dodot gaismas stafeti ik pēc  aptu-
veni 20 kilometriem. Katra ko  man-
da, noslēdzot savu skrējiena pos-
mu, iededza simbolisku uguns-
kuru, izgaismojot Latvijas robežu

***
Normu par mācībām 

latviešu valodā atzīst par 
atbilstošu Satversmei

Satversmes tiesa (ST) atzinusi, 
ka norma, kas nosaka, ka pirms -
skolas izglītības iestādēs galvenā 
ikdienas saziņas valoda ir latviešu, 
ir atbilstoša Satversmei, aģentūrai 
LETA pavēstīja ST pārstāve Ketija 
Strazda. Apstrīdētā norma noteic, 
ka visā pirmsskolas izglītības pos-
mā sekmē latviešu valodas apguvi 
integrētā mācību procesā, izman-
tojot bilingvālo pieeju, ko atbilstoši 
bērna attīstībai īsteno pedagogu, 
speciālistu un citu izglītības ie -
stādes darbinieku sadarbībā, kā 
arī lieto latviešu valodu ikdienas 

saziņā. Bērniem no piecu gadu ve -
cuma rotaļnodarbībā galvenais 
saziņas līdzeklis ir latviešu valoda, 
izņemot mērķtiecīgi organizētas 
aktīvitātes mazākumtautības valo-
das un etniskās kultūras apguvei.

***
Cēsu pilī atrod unikālu uzrakstu

Cēsu pils dienvidu tornī, apse-
kojot vairākus gadsimtus nepie -
ejamo vītņu kāpņu telpu, uz kāda 
akmens atrasts unikāls 16. gad-
sim ta otrajā pusē ieskrāpēts uz -
raksts. 

Cēsu pils // Foto: LETA

Šis ir senākais un kultūrvēs tu-
riskā ziņā nozīmīgākais akmens 
virsmā iegrieztais vēstījums, kas 
saglabājies Cēsu pilī. Latīņu un 
vā  cu valodā rakstīto tekstu jau 
daļēji izdevies atšifrēt, paziņojumā 
medijiem informēja Cēsu mūzejs.  

Vēsturnieks  Gundars Kalniņš pa 
šaujamlūku ieplūstošajā pievaka-
res gaismā uz kāda akmens pa -
manīja iepriekš nezināmu ieskrā-
pējumu – rūpīgi iegravētu ģerboņa 
vairogu. Tam apkārt iegriezti ini-
ciāļi WKVA, kas lasāmi arī ak--
mens vidusdaļā. Ģerboņa vairoga 
centrā izveidota īpašuma jeb māju 
zīme. Viduslaikos pilsētu nam-
nieki šādas rūnām līdzīgas zīmes 
lietoja kā sava veida ģerboņus. Ar 
māju zīmi īpašnieks marķēja savas 
vērtīgās mantas un to lietoja arī kā 
parakstu un zīmogu. Dekoratīvā 
vairodziņa forma raksturīga 16. 
gadsimta otrajai pusei.

Līdzās ģerboņa vairogam uz 
akmens virsmas atklājās laika gai-
tā padzisušas, taču vēl salasāmas 
teksta rindas. Izlasīt ieslīpo uzrak-
stu akmens labajā pusē izdevās jau 
pirmajā vakarā. Latīņu valodā 
rakstītās rindas ir fragments no 
apustuļa Pāvila vēstules romie-
šiem: “Si Deus pro nobis quis con-
tra nos” jeb “Ja Dievs par mums, 
kas būs pret mums”.

Gravējuma techniskais izpildī-
jums un dziļums norāda, ka ak -
mens virsmā ieskrāpējumi veido -
ti ar smailu dzelzs rīku. Uzraksta 
autors, šķiet, izmantojis nazi, pār-
lieku nesatraukdamies, ka cietais 
akmens notrulinās tā duramo 
galu. Šobrīd tikai īpašā apgais mo-
jumā saskatāmais teksts tā tapša-
nas laikā bijis krietni uzkrītošāks. 
Akmeni, uz kuŗa veidoti iegriezu-
mi, tāpat kā pārējās torņa iekš-
sienas, savulaik klāja kaļķu balsi-
nājums. Kontrasts starp balto ap -
dares virsmu un iegriezuma līnijās 
atsegto dolomītakmeni bijis pie-
tie kami liels, lai uzrakstus varētu 
viegli izlasīt pat torņa telpās val-
došajā pustumsā.

(Turpinājums 10. lpp.)
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

Cēsu pils dienvidu torņa piln-
vērtīgu un visaptverošu izpēti pēt-
nieki var veikt tikai kopš pagājušā 
gada, kad tornī atjaunoti starp-
stāvu pārsegumi un vītņu kāpnes. 
Par Gaŗo Hermani sauktais tornis 
ir izcils viduslaiku militārās archi-
tektūras meistardarbs, kuŗa atvēr-
šana apmeklētājiem paredzēta jau 
tuvākajā laikā.

***
KPV LV Rīgas mēra kandidāts 

būs Ralfs Nemiro
Partija KPV LV oficiāli nosau-

kusi savu Rīgas mēra amata kan-
didātu un prezentē programmu 
pirms Rīgas domes ārkārtas vēlē-
šanām. Līdz ar to potenciālo Rīgas 
mēru lokam pievienojas tagadē-
jais parlamentārietis Ralfs Nemi-
ro, bi  jušais ekonomikas ministrs 
Ralfs Nemiro, kuŗš, zaudējot pie-
laidi darbam ar valsts noslēpumu, 
at  griezās Saeimā un pašlaik vada 
Tautsaimniecības komisiju. Partija 
savā programmā sola labu pār-
valdību no domes un to iestāžu 
gaiteņiem līdz pat mikrorajonu 
iekšpagalmiem. “Tas būs viens no 
saukļiem, ka Rīga sākas no pagal-
miem. Patiešām rīdzi nie ku inte-
reses jāpārstāv ne tikai lie los pro-
jektos. Tā jau ir, ka rīdzi niekus in -
teresē šādas ikdienišķas lietas kā 
sakārtoti pagalmi Zoli tūdē, Iļģu-
ciemā un citviet,” norā dīja partijas 
pārstāvis.

Līdz šim zināms par vairākiem 
Rīgas mēra amata kandidātiem. 
Attīstībai/Par startēs kopā ar par-
tiju Progresīvie”, un saraksta līderis 
būs Mārtiņš Staķis, kuŗš tādēļ jau 
nolicis Saeimas deputāta mandātu. 

***
Latvijā mikroķirurgi veic 

unikālu operāciju
Rīgas Austrumu klīniskās uni-

versitātes slimnīcas multidiscipli-
nā rai mediķu komandai ir izde-
vies glābt ļoti smagi savainota cil-
vēka dzīvību. Slimnīcā tika stacio-
nēts pacients ar nebijuši smagu 
traumu – cilvēkam faktiski bija no -
rauta seja. Sākumā, veicot vai rā -
kas secīgas dzīvību glābjošas ope-
rācijas, ārsti stabilizēja pacienta 
veselības stāvokli un sagatavoja 
viņu sarežģītai mikroķirurģiskai 
operācijai. Piecpadsmit stundu  
ilgā operācijā Baltijā vadošie mi -
kro ķirurģijas speciālisti veica sa -
rež  ģītu un unikālu sejas rekon-
strukcijas operāciju, tādējādi iz  da-
rot maksimāli iespējamo pacie n ta 
dzīves kvalitātes atjaunošanai.

***
Brāļi Artis un Raivis par 

Norvēģijā sapelnīto naudu 
uzsāk audzēt gurķus pierobežā
Otro gadu Viļakas novadā brāļi 

Artis un Raivis Jevdokimovi au -

dzē siltumnīcās gurķus. Pērn bija 
viena siltumnīca, šogad jau divas. 
Siltumnīcas celtas pašu spēkiem, 
bet nauda gurķu audzēšanai no -
pelnīta strādājot Norvēģijā. Pa  gai-
dām izaudzētajai produkcijai no -
ieta tirgus – vietējie novada ie -
dzīvotāji, tomēr biznesu brāļi cer 
nākotnē attīstīt. Siltumnīcas atro-
das netālu no Viļakas un redza-
mas no ceļa. Šeit dzīvo brāļu Raiv-
ja un Arta Jevdokimovu vecāki, 
siltumnīcas uzceltas vecāku saim-
niecībā, jo šeit ir pateicīga atra-
šanās vieta, pircējiem nav tālu 
jābrauc. Šobrīd brāļi gurķus pār-
dod vietējiem iedzīvotājiem, pa -
gaidām tas ir vienīgais noieta tir-
gus. Otrajā darbības gadā viegli 
nav, jaunieši daudz mācās, izmē-
ģina un arī kļūdās.

***
Jauns Covid-19 uzliesmojums 

var parādīties jebkuŗā brīdī
Jauns Covid-19 uzliesmojums 

joprojām var parādīties jebkuŗā 
brīdī, turklāt, pieaugot cilvēku 
starpvalstu kustībai, ar lielāku var-
būtību tas varētu būt saistīts ar 
kādu atbraucēju no ārzemēm, 
aģen tūrai LETA skaidroja Veselī-
bas ministrijas galvenais infekto-
logs Uga Dumpis.

Pēc viņa paustā, situācija ārpus 
Baltijas valstīm ir sliktāka un 
kopumā pasaulē tā pasliktinās. 
“Tādējādi lielā mērā mēs esam 
atgriezušies situācijā, kas bija mar-
tā, tikai nu jau ar pieredzi, zinā-
šanām un labāk aprīkoti,” atzīmē 
speciālists. “Pietiek vienam infi-
cētam apmeklēt kādu iekštelpu 
ballīti, sporta zāli vai bāru un var 
notikt uzliesmojums,” skaidro 
Dumpis. Viņa ieskatā, ar lielāko 
varbūtību sākotnēji tie būs jauni 
cilvēki, kuŗi pārāk neuztraucas par 
distancēšanos, bet pēc tam vīruss 
var pārnesties uz riska grupām. 
Par laimi, kā norāda Dumpis, šāda 
uzliesmojuma iespēja pie Latvijas 
epidemioloģiskās situācijas nav   
tik liela, tomēr tā noteikti pastāv. 
Kad un vai tas notiks, “ir tīrākā 
zīlēšana”, izsakās eksperts. Lai gan 
tas var arī nenotikt kādu laiku, ir 
jābūt nemitīgā gatavībā, uzsver 
infektologs. 

***
“Mans mīļākais kaŗš” 

uzvar animācijas festivāla 
Ansī konkursā

Režisores Ilzes Burkovskas-Ja -
kobsenas pilnmetrāžas animācijas 
filma “Mans mīļākais kaŗš” saņē-
musi galveno balvu Francijā, Ansī 
starptautiskā animācijas filmu  

fes tivāla (Festival international du 
film d’animation d’Annecy) kon-
kur sa programmā. Latvijas kino-
teātros filmu varēs redzēt rudenī.

***
Aigara Bikšes piemineklis 

mediķiem
Rīgas centrā, pie Valsts Mākslas 

mūzeja atklāta statuja, kas veltīta 
kā “pateicība” mediķiem, kuŗi cī -
nās pret Covid-19. Ārsta skulptūra 
esot tik milzīga tāpēc, ka saslimu-
šie pa  cienti šajā brīdī blakus me -
diķiem jūtoties kā bērni, skaidro 
mākslas darba autors Aigars Bikše. 
Mediju apskatnieku ieskatā nez  uz 
kādu reakciju bija cerējis māk sli -
nieks, taču rodas iespaids, ka 

pozitīvu emociju ir mazāk nekā 
negatīvo. Ja šī bija plānota kā 
provokācija, tad var uzskatīt, ka tā 
ir izdevusies, jo daudzi veselības 
aprūpes sistēmas darbinieki atce-
rējušies par nepildītiem solīju-
miem piešķirt likumā paredzēto 
naudu viņu atalgojumiem. Un te 
nozīme ir tam, ka mākslinieks  
nav apolītiska persona, bet aktīvs 
apvienības Attīstībai /Par biedrs. 
Tieši šis polītiskais spēks, kuŗu 
pārstāv arī veselības ministre Ilze 
Viņķele, bija viens no tiem, kas 
pērn, pieņemot budžetu, pievīla 
mediķus.    

***
Iznākusi Alfrēda Stinkula 

autobiografija 
“Mati sarkanā vējā” 

Alfrēda Stinkula, kuŗš draugu 
lokā pazīstams kā Fredis, jaun iz-
dotā au  tobiografija “Mati sarkanā 
vējā” ir atklāta un personīga liecī-
ba par padomju laikmeta Latviju. 
20. gs. 70. un 80. gados viņš bija 
viens no spilgtākajiem hipiju kus-
tības pārstāvjiem Latvijā. 1. jūlijā 
Gaismas pils Draugu telpa notika 
grāmatas atvēršanas sarīkojums.

***
Voldemārs Krustiņš Mūžībā

1932. 02.08 – 2020. 21.06.
Mūžībā aizgājis laikraksta Lau-

ku Avīze (patlaban Latvijas Avīze) 
dibinātājs un ilggadējais vadītājs 
Voldemārs Krustiņš. Voldemārs 
Krustiņš dzimis 1932. gada 2. au -
gustā Pļaviņās. 1988. gadā viņš 
sāka strādāt laikrakstā Lauku 
Avīzē, kur kopš pirmā laikraksta 
numura 1988. gada 9. janvārī ie -
ņēma arī galvenā redaktora ama-
tu. Kā atzīst LA redakcijas darbi-
nieki, Voldemārs Krustiņš bija 
redaktors ar lielo burtu, laikraksta 

satura un sejas noteicējs, daudzu 
tagadējo žurnālistu darbaudzi nā-
tājs, daudzās lietās līdumnieks un 
pirmsaucējs, interviju lielmeistars. 
Pirms Lauku Avīzes lielāko daļu 
sava darba mūžu viņš nostrādājis 
par redaktoru laikrakstā Padomju 
Jaunatne. 1997. gadā Krustiņš kļu-
va par SIA Lauku avīze valdes 
priekšsēdi. 2001. gadā viņš aizgāja 

pensijā un no 2005. gada līdz 
2015. gadam bija laikraksta Lat-
vijas Avīze redakcijas padomes 
priekšsēdis. 1999. gadā apbalvots 
ar Triju Zvaigžņu III šķiras ordeni.

Taujāts par Latvijas vēstures 
pamatvērtībām, Voldemārs Krus-
tiņš  atbildējis: “Manuprāt, pati 
vēr tīgākā ir tautai piemītošā  na -
cio  nālā pašcieņa un nacionālā  paš-
apziņa, kas pēdējos gados diem žēl 
ir manāmi izšķērdēta un plakusi. 
Bet pašcieņa un pašapziņa ir 
īpašības, lai saglabātu tautu un 
visu mūsu nākotni.”   

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

KANADA. 17.  jūnijā Latvijas vēstnieka Kanadā Kārļa 
Eihenbauma dzīvesbiedre Ināra Eichenbauma bezkontakta veidā, 
ievērojot stingros fiziskās distancēšanās noteikumus, nodeva jaunu 
savu izgatavoto sejas masku partiju Pērlija Rido veterānu veselības 
centram Otavā (The Perley Rideau Veterans’ Health Centre).

Latvijas vēstnieka dzīvesbiedre 
Ināra Eichenbauma ir iesaistī ju-
sies Centrā arī kā brīvprātīgā at -
balstītāja, palīdzot dažādos dar-
bos. Sejas maskas izgatavotas 
pēc Centra lūguma, pēc tam, kad 
atzinīgi tika novērtētas pirmās, 
kas veterāniem lietošanai tika no -
dotas maijā. Arī šis sejas maskas, 
kuŗas joprojām trūkst, ir Ināras 
izgatavotas un ir neliels atbalsts 
tiem, kas ar savu dienestu uztu-
rējuši mūsu ideālus un brīvību. 
Centrā ir militārpersonas, kas dienējušas dažādās vietās, tur ir pat 
iemītnieki, kas piedalījušies Otrajā pasaules kaŗā.

Latvijas vēstniecībai pēdējo gadu laikā ar Otavas galveno militāro 
veterānu centru ir izveidojusies ļoti laba sadarbība. Centrā ar 
veterāniem vairākkārt ir ticies vēstnieks Kārlis Eichenbaums un 
vēstnieka dzīvesbiedre Ināra, kā arī aizsardzības atašejs pulkvedis 
Agris Ozoliņš. Latvijas vēstniecība ir atbalstījusi Centrā dažādus 
labdarības pasākumu, kā arī tur organizējusi Latvijas Bruņoto spēku 
mūziķu koncertus.

25. jūnijā Latvijas vēstnieks 
Kanadā Kārlis Eichenbaums ti -
kās ar Latviešu Nacionālās apvie-
nības Kanadā (LNAK) preziden-
tu Andri Ķesteri un izteica pa -
teicību, pasniedzot vēstnieka At -
zinības rakstu par nozīmīgo 
ieguldījumu un atbalstu Latvijas-
Kanadas attiecību stiprināšanā. 
(attēlā) 

Vēstnieks K. Eichenbaums augstu novērtēja personīgo LNAK pre-
zidenta A. Ķestera ieguldījumu, ciešo sadarbību, kas izveidojusies, 
abpusējo atbalstu un konstruktīvismu, kas nostiprinājies pēdējo 
gadu laikā. Vēstnieks novēlēja vēl daudzus gadus “pieminēt Latviju” 
un iestāties par to vienmēr un visur, kā tas darīts līdz šim.

FRANCIJA. 26. jūnijā Latvijas vēstnieks Francijā Imants 
Lieģis rīkoja vēstniecībā Parīzē atvadu pieņemšanu sakarā ar savu 
pilnvaru termiņa beigām. Ievērojot sanitāros apstākļus Francijā, pie-
 ņemšana notika šaurā lokā, kuŗā piedalījās sadarbības partneri, 
kollēgas, diplomāti un latviešu kopienas pārstāvji.

Vēstnieks pateicās visiem par sadarbību un atbalstu savas kadences 
laikā un savā uzrunā uzsvēra, ka nozīmīgākais laiks bijis Latvijas 
Simtgades atzīmēšana Francijā ar centrālo notikumu – Baltijas valstu 
simbolisma izstādi “Nepieradinātās dvēseles” Orsē mūzejā, kuŗu at -
klāja Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Francijas prezidenti. Vēstnieks 
atzina, ka viņa misija Parīzē bijusi ļoti interesanta un piesātināta, un 
par to ir patiess gandarījums.

MOLDOVA. 26. jūnijā Latvijas vēstnieks Moldovā Uldis Mi -
kuts tikās ar Moldovas ārlietu un Eiropas integrācijas ministru Oļegu 
Cuļu. Sarunā puses pārrunāja aktuālos divpusējās darbības jautā-
jumus un apmainījās viedokļiem par abu valstu situāciju ar Covid19 
vīrusa izplatību un risinājumiem tā radīto seku mazināšanā. 
Vēstnieks U. Mikuts informēja ministru par Latvijas ražotāju piedā-
vājumu viedo risinājumu un personīgās aizsardzības līdzekļu seg-
mentā vīrusa izplatības ierobežošanai. Ministrs īpašu interesi izrā -
dīja par Latvijā izstrādātās aplikācijas Apturi Covid pielietojumu      
un bija informēts gan par tās innovatīvajām techniskajām iespējām, 
gan datu aizsardzības aspektiem.

Ralfs Nemiro
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Šī publikācija sagatavota ar Mediju at -
balsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas  saturu at  bild biedrība 
“Laiks-BL”

Fourth of July ‒ Ceturtais jūlijs: 
tā amerikāņi apzīmē savus valsts 
svētkus – 1776. gada Neatkarības 
deklarācijas gadskārtu. Burtiski 
virs katras mājas šai dienā pacelts 
zvaigžņoti svītrainais karogs. Vis-
pār amerikāņu patriotisms pa -
ma tīgi iesakņojies šīs nācijas ik -
dienā: skolās pirms mācību sā -
ku ma audzēkņi, uzliekot labās 
rokas plaukstu uz krūts, solās būt 
uzticīgi ASV karogam un repub-
likai, kuŗu tas simbolizē un kuŗā 
pastāv brīvība un taisnība visiem.

Nu šī valsts pastāv jau 244 ga -
dus, un šoreiz 4. jūlijs,  piesardzīgi 
izsakoties, padrūms. Iekams pie-
skarties pašreizējai, trīskāršai 
Amerikas krizei, pakavēsimies 
pie vairākiem zīmīgiem vēstures 
posmiem.

1945. gada pavasarī amerikāņu 
kaŗavīrus, kuŗu vidū bija ne ma -
zums melnādaino, Eiropā, rietu-
mos no Elbas upes uzņēma kā 

Padrūms šogad ir 4. jūlijs...
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

atbrīvotājus. Pat Minchenē,  na -
cistu partijas “šūpulī”, kas stipri 
cieta no amerikaņu bumbvedē -
ju uzlidojumiem, vācieši sveica 
amerikāņu tankus ar balto zvaig-
zni. Jo tie bija glābiņš no tankiem 
ar sarkano zvaigzni,  kas tajās 
die nas dārdēja Berlīnes centrā. 
Daudzi Vācijā “iestrēgušie” lat-
viešu bēgļi kopā ar neskaitāmiem 
citu tautību cilvēkiem izmisīgi 
lūkoja tikt pāri Elbai, jo viņā pu -
sē tos sagaidīja smaidošs ameri-
kāņu kaŗavīrs.

Tas lielā mērā bija pēc Rūzvelta 
nāves par ASV prezidentu kļuvu-
šā Harija Trumena nopelns, ka 
nākamie pieci gadi iezvanīja, kā 
daudziem likās, “Amerikas gad-
simtu” (The American Century): 
Maršala plāns Eiropas saimnie-
ciskajai atveseļošanai, NATO kā 
drošs balsts iepretim Staļina im -
perijai. Brīvestības gaiss...

Taču kaŗi, ko Amerikai nācās 

vest lielas pretstāves ietvaros, at -
vairot komūnisma draudus, kā 
arī 21. gadsimtā Āzijas rietumos 
un vidienē, nedeva cerēto iznā-
kumu.

Korejas kaŗš (1950 – 1953) bei-
dzās neizšķirti: kaut gan dienvidos 
izveidojusies plaukstoša, priekš-
zīmīga demokratiska valsts, zie-
meļos joprojām pie varas ir mur-
gainais Kimu režīms.

Vjetnamas kaŗš satricināja Ame-
rikas sabiedrību, prasīja ame ri-
kāņiem daudz upuŗu un beidzās 
1975. gadā ar ASV vēstniecības 
personāla kaunpilno bēgšanu 
hē   likopterā no Saigonas. Tiesa 
gan – Vjetnamā pie varas ir au -
toritārs režīms ar komūnistis -
kiem simboliem, bet attiecības ar 
ASV ir korektas un veidojas brī-
vais tirgus pēc Ķīnas parauga.

2001. gada 11. septembŗa šoks – 
Ņujorkas “Dvīņu torņu” sagra u-
šana – lika prezidentam Džor-

džam V. Bušam ievadīt ilgstošus 
kaŗus Afgānistānā un Irakā, kas 
maksāja amerikāņiem daudz 
upuŗu, bet “sagāja grīstē”, jo neti-
ka izprasta cilšu un klanu men-
tālitāte, šiītu un sunnītu pretstāve 
un daudz kas cits. Irakā joprojām 
stāvolis ir chaotisks, un Afgānis-
tānas talibi kā bija, tā ir daudzos 
novados tumsonīgi varneši.

Un nu ielūkosimies ASV Kon-
stitūcijā – šai visumā lieliskajā 
dokumentā, ko 1776. gadā pieņē-
muši “nācijas tēvi”! Manuprāt, 
viens no tās pantiem ir brīniš-
ķīgs, otrs – postīgs. Pirmais pants 
garantē pilnīgu, neaizskaramu 
vārda, preses un sapulču brivību. 
Postīgs, manuprāt, ir 2. pants, 
kuŗš garantē “tautai” “turēt iero-
čus”. Tas bija saprotams 18. gad-
simta apstākļos, bet izvērtās par 
iespēju katram šaudīties “cik 
grib”, un šaudīšanas upuŗu ziņā 
Amerikai pieder traģisks rekords. 

NRA ‒ Nacionālā strēlnieku (rifle) 
asociācija ir ASV spēcīgākais lo -
bijs, kas neļauj atcelt šo pantu.

Tagad – par trīskāršo krizi, kas 
tricina un plosa Ameriku.

Pirmais krizes aspekts ir saso-
dītais koronavīruss, kas vissma-
gāk skāris “Lielo ābolu” – Ņu  jor-
ku. Otrais ir rasisms, ko nabaga 
Floida guldīšana zeltītā zārkā nav 
mazinājusi.

Trešais ir, piedodiet, Donalds 
Tramps kā persona un prezi-
dents – impulsīvs, neaprēķināms, 
svaidīgs, untumains. Viņa atstā-
dinātais padomnieks nacionālās 
drošības jautājumos Džons Bol-
tons savā nupat iznākušajā grā-
matā, ko Tramps veltīgi mēģi -
nāja aizliegt, atklāj daudz ko, kas 
risinās “šajā telpā” – Baltā nama 
Ovālajā kabinetā. Tās lasīšana 
pa  stiprina iespaidu, ka šogad 
Ce turtais jūlijs ir padrūms.

Neapšaubāmi, lielais jautājums 
šobrīd pasaulē ir Covid 19 radītā 
krize. Katrai valstij, protams, ir 
vēl arī savas problēmas, un tā 
visa ēnā daudzi jautājumi paliek 
nepamanīti, par spīti tam, ka tie 
nākotnē var radīt ļoti nopietnas 
sekas.

Viens no tādiem jautājumiem, 
manuprāt, ir Krievijas vēlme 
gandrīz jebko apgriezt “ar kājām 
gaisā”, pārrakstīt vēsturi un pir-
mām kārtām Otrā pasaules kaŗa 
cēloņus un sekas. Publiskajā vidē 
ir izskanējuši – tiesa, drīzāk, kā 
anekdoti, nevis nopietni apgal-
vojumi – ka vīrusa krize Latviju 
ir gandrīz pilnībā nobeigusi un 
ka tik slikti nav nekur, un ka Otro 
pasaules kaŗu ir sākusi Latvija.

Tomēr ir vēl kāds notikums, 
kas ir simptomatisks un kas 
Latvijā, šķiet, ir paslīdējis garām 
publiskās vides acīm un ausīm. 
Proti, šogad maijā Krievijas par-
tijas Roģina (Dzimtene – krievu 
val.) līderis, Valsts domes depu-
tāts Aleksejs Žuravļovs Valsts 
domē ir iesniedzis likumprojek-
tu, kas paredz atcelt un pasludi-
nāt par Krievijas territorijā ne -
likumīgu PSRS Tautas deputātu 
kongresa pieņemto rezolūciju – 
nosodīt Molotova-Ribentropa 
pak tu. Un atzīt to par spēkā ne -
esošu, nelikumīgu. Jāatgādina, 
ka 1989. gada 24. decembrī PSRS 
Tautas deputātu kongress pieņē-
ma rezolūciju par Vācijas-Krie-
vijas 1939. gada 23. augustā pa -
rakstītā savstarpējās neuzbru k-
šanas jeb Molotova-Ribentropa 
pakta polītisko un tiesisko no -
vērtējumu. Kā zināms, šī pakta 

Vai Putins sapņo par 
jaunu pasaules pārdalīšanu?

slepenā daļa paredzēja Eiropas 
sadalīšanu starp Krieviju un 
Vāciju, un Otrais pasaules kaŗš 
faktiski sākās nedēļu pēc pakta 
parakstīšanas, kad 1. septembrī 
Vācija iebruka Polijā. Savukārt 
17. septembrī Polijā iebruka 
PSRS kaŗaspēks, un abu valstu 
armijas Polijas territoriju sadalīja 
tā, kā bija paredzēts Molotova-
Ribentropa paktā.

Tas, ka Tautas deputātu kon-
gress atzina pakta slepenās daļas 
esamību un to nosodīja, bija ļoti 
būtiski daudzām valstīm, arī 
Baltijas, kuŗu territorijas tika 
okupētas vai pakļautas faktiskai 
pārvaldei. 

Žuravļovs skaidro, ka viņaprāt 
rezolūcijas projekta autori nav 
bijuši objektīvi un bezkaislīgi 
pakta vērtētāji un ka apgalvoju-
mam par to, ka pakta slepenā 
daļa pārkāpusi trešo valstu ne -
atkarības un suverēnitātes prin-
cipus, nav pamata. Vēl vairāk, 
Žuravļovs uzskata, ka rezolūcijas 
autoriem bijis vēl kāds mērķis – 
radīt leģimitātes ilūziju Baltijas 
valstu iziešanai no PSRS, jo tās it 
kā neesot tur labprātīgi iestājušās.

Protams, var smieties vai rau-
stīt plecus un uzskatīt Žuravļovu 
un viņa partiju par dīvainīšiem, 
kādu netrūkst nevienas valsts 
polītikā, bet, pirmkārt, partija 
Roģina ir viena no Putina polī-
tikas atbalstītājām. Savulaik tā 
tika dibināta 1998. gadā kā Krie-
vijas Reģionu partija, 2003. gadā 
tā tika pārdēvēta par partiju 
“Roģina” jeb “Tēvzemes nacio-
nāli patriotisko savienību”, savas 
ideoloģijas pamatā liekot krievu 

nacionālismu. Sākumā tai bija 
problēmas ar prokuratūru, kas to 
apsūdzēja rasismā, bet, Krievijas 
polītikai kļūstot agresīvākai un 
nacionālistiskākai, par partijas 
vadītāju kļuva Valsts domes de -
putāts Aleksejs Žuravļovs, kuŗš 
formāli pārstāvēja valdošo Puti-
na partiju “Vienotā Krievija”. 

Otrkārt, ļoti daudziem Krie-
vijas iedzīvotājiem Baltijas valstu 
neatkarība joprojām ir kā dadzis 
acī, kā apvainojums. To, ka PSRS 
konstitūcijā bija paredzētas re -
pub liku tiesības izstāties no Pa -
domju Savienības, daudzi neat-
ceras vai negrib atcerēties, tāpat 
kā to, ka Baltijas valstis aizgāja  
no PSRS nevis ar asiņainām re -
vo lūcijām, nogalinot komparti-
jas vadoņus un okupācijas armi-
jas kaŗavīrus, bet gan pat pēc 
PSRS likumiem leģitīmi ievēlē-
tajai Augstākajai Padomei par to 
nobalsojot. Turklāt Latvijas Ne -
at karības deklarācija nebalstījās 
uz minēto PSRS Tautas deputātu 
kongresa lēmumu, bet gan uz 
starptautisko likumdošanu.

Žuravļova likumprojektu var 
apstiprināt, var neapstiprināt – 
visticamāk, tas notiks tā, kā lab-
patiks Putinam. Putina publiskie 
izteikumi par to, ka Molotova- 
Ribentropa pakts bijis nepiecie-
šamība un ka Baltijas valstis 
iekļāvušās PSRS pēc savas gribas, 
liek domāt, ka likumprojektu va -
rētu apstiprināt. Jebkuŗā gadīju-
mā tas ir kā vēl viens brīdinājums 
par to, ka Krievija pārtop ļoti 
bīstamā valstī. Militārs uzbruku-
ms diez vai ir gaidāms, bet ideo-
loģiskais uzbrukums notiek jau 

vairākus gadus un tikai pastipri-
nās. Jau esmu rakstījusi, ka 
Kremļa ideoloģija bieži “iesūcas” 
mūsu prātos un uzskatos pa -
visam nemanāmi, un mēs kļūs-
tam par savas valsts noliedzējiem. 
Ja paseko līdzi tam, ko Kremļa 
balsis pauž kaut vai saistībā ar 
Covid 19, tos pašus tekstus va -
ram lasīt sociālajos tīklos, tikai to 
autori ir cilvēki, kuŗi sevi bieži 
uzskata par Latvijas patriotiem, 
kuŗi visu un visus atmasko labā-
kas dzīves vārdā. Tādēļ infor mā-
ciju, kuŗas internetā netrūkst 
nevienā jautājumā, jāvērtē rūpīgi, 
lai nesanāk, ka labu gribot, pū -
šam tādu žuravļovu stabulē.

Latvijas Ārlietu ministrija ir nā -
kusi klajā ar paziņojumu, kuŗā 
rakstīts: “Latvijas Ārlietu minist-
rija kategoriski noraida š. g. 19. jū -
nijā Krievijas Federācijas pre zi-
denta V. Putina pausto, kas la  sāms 
rakstā “Lielās uzvaras 75 ga  di: ko -
pīga atbildība vēstures un nākot-
nes priekšā”. Baltijas valstis tika 
okupētas un anektētas prettiesiski, 
lietojot draudus un mili tāras pro-
vokācijas. PSRS pārkāpa savas 
starptautiskos līgumos no  teiktās 
saistības un veica agresijas aktu. 
Tautas suverēnā griba tika fal si fi-
cēta viltus vēlēšanās. Baltijas valstu 
iluzorā autonomija padomju oku-
pācijas apstākļos bija tikai aizsegs 
padomju režī ma noziedzīgajai po -
lītikai, ko noteica padomju valsts 
un ko  mūnistiskās partijas vadība 
Ma  skavā (..).”

Protams, var diskutēt, vai ie -
bru kums Latvijā nebūtu sācies 
jau 1939. gadā, ja Ulmanis būtu 
atteicies atļaut valstī izveidot 

krie vu kaŗabazes un vai vispār 
Latvijai starp divām agresīvām 
un totālitārām varām bija jeb-
kādas izredzes saglabāt savu val-
stiskumu. Tāpat var diskutēt, vai 
bez Ulmaņa apvērsuma un vien-
personīgās absolūtās varas Lat-
vija būtu mēģinājusi pretoties un 
būtu pasaulei ziņojusi par to, ka 
tiek okupēta. Var arī jautāt – ja 
būtu paziņojums par okupāciju, 
vai Latvija būtu iekļauta PSRS 
sastāvā un nekļūtu par satelīt-
valsti, kā vairums Austrum ei  ro-
pas valstu pēc Otrā pasaules 
kaŗa. Šobrīd lielais jautājums ir, 
vai ASV un Ķīna piekritīs ar Pu -
tinu pārrunāt situāciju un vai 
vie nosies par jaunu pasaules pār-
dalīšanu? Kāda būs Francijas un 
Lielbritanijas nostāja?

Tomēr Putins jau ir spēris soli 
tālāk – viņš aicina sēsties kodol-
liel valstīm pie viena galda, pār-
runāt sankcijas un vienoties par 
problēmu risinājumu. Citiem 
vārdiem sakot, Putins vēlas jaunu 
pasaules pārdalīšanu. Protams, 
diez vai kāds eksperts šobrīd ir 
gatavs prognozēt, vai Putinam 
izdosies iecerētais. Tomēr skaidrs, 
ka pret Krievijas izplatītajām zi -
ņām un apgalvojumiem jāiztu -
ras ar piesardzību un nopietni 
jāvērtē pasaulē klejojošās ziņas 
un apgalvojumi.
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JURIS 
LORENCS

Laba grāmata ir mūsu dvēseles 
spogulis, tā mainās līdz ar pie -
augšanu. Pareizāk sakot – ne jau 
pati grāmata, bet mūsu uztvere 
par to. Ar gadiem mēs labāk sa -
protam Kristīni no Rūdolfa Blau-
maņa “Purva bridēja”, viņas iz -
šķiršanos saistīt dzīvi nevis ar 
bagāto saimniekdēlu Akmenti-
ņu, bet gan ar vienkāršo zirgu 
puisi Edgaru. Dīvainas pārvēr tī-
bas notiek ar Raini – skolas laikā 
viņš šķiet sarežģīts, vēlāk – nein-
teresants, un tikai brieduma ga -
dos sākam apjaust dzejnieka pa -
tieso diženumu. Nu, bet krievu 
rakstnieku Fjodoru Dostojevski 
vispār nav vērts lasīt tiem, kuŗi 
jaunāki par trīsdesmit – tāpat 
neko nesapratīs. Citādāk ir ar 
grāmatām par polītiku. To vēr-
tību, dažkārt pat pravietisko tāl-
redzību apstiprina laiks, vēstures 
plūdums, un mūsu dzīves pie-
redze te maz ko maina. Manā 
priekšā ir uzņēmēja un mecenāta 
Viļa Vītola grāmata “Pārdomas 
par Krieviju”, kas iznāca 2016. 
gadā Rīgā apgādā “Jānis Roze”. 
Kopš grāmatas iznākšanas esmu 
to pārlasījis jau vairākas reizes. 
Un katru reizi guvis jaunu ap -
stiprinājumu Vītola asajam re -
dzē jumam uz Krievijas pagātni, 
šodienu un nākotni. Viena no 
grāmatas centrālajām tēmām – 
par Rietumu un Krievijas spēku 
un vājumu, par ietekmes maiņu 
abu globālo spēlētāju starpā. Ne -
iztirzājot senāku vēsturi un nā -
kotnes perspektīvas, varētu jau-

Domā par Krieviju, skaties uz Ameriku
tāt – kas mainījies šajos četros 
gados kopš grāmatas iznākša-
nas? Un tad mums jākonstatē,  
ka Krievijai daudzmaz izdevies 
noturēt iekarotās pozīcijas, pat 
nedaudz pavirzīties uz priekšu 
hibrīdkaŗa frontē. Diemžēl Rie-
tumi šajā laikā kļuvuši vājāki. 
Sašķelti, neizlēmīgi, pa daļai pa -
ralizēti. Kas pie tā vainīgs? Ga -
rīgais un fiziskais nogurums? 
Vēlmju domāšana? Mērķtiecīgas 
Krievijas “troļļu fermu” sētas 
dez informācijas kampaņas? Ne -
spēja saredzēt prioritātes? Droši 
vien viss kopā. Par to liecina 
Angeles Merkeles nepārdomā-
tais lēmums atvērt durvis imig-
rā cijas straumei no Āfrikas un 
Tuvajiem Austrumiem. Histē ris-
kā apsēstība ar iespējamo klima-
ta krizi, ļaušanās zviedru pusau-
dzes Grētas Tūnbergas kampaņai 
“Fridays for Future”. Arī Rietumu 
reakcija uz Covid 19 vīrusa 
epidēmiju bija visai haotiska un 
nekoordinēta. Mirušo skaits, rē -
ķi nāts uz vienu miljonu iedzī vo-
tāju. Latvijā tas ir 25 reizes ma -
zāks nekā ASV un 42 (!) reizes 
mazāks nekā Apvienotajā Kara-
listē. Bet ir vēl citi signāli. Mazāk 
ievēroti, bet patiesībā vēl bīsta mā-
ki. Viens no tādiem – maija sāku-
mā pieņemtais Vācijas Kon stitu-
cionālās tiesas spriedums, kas ap -
šauba Eiropas Centrālās bankas 
obligāciju iegādes programmas 
likumību. Daži eks perti uzskata, 
ka šis lēmums ap  draud Eiropas 
Sa  vienības (ES) likumisko un pat 

monetāro vie notību, tātad pašu   
ES kā orga ni zācijas eksistenci.

Vācija, Francija vai Spānija 
šodienas globālajā polītikā maz 
ko nosaka. ES kopumā ar to jau 
sāk rēķināties. Bet ES vienotība 
nav pietiekama. Grāmatas “Pār-
domas par Krieviju” priekšvārdā 
Eiropas parlamenta deputāte 
Sandra Kalniete raksta: “Tā  jau 
nav, ka polītiķi nesaprastu eks-
pertu un pētniecības institūtu 
stratēģiskās analīzes prognozes 
par Krieviju un Putina režīmu.  
Liela daļa saprot, taču, būdami 
atkarīgi no parlamentāro vēlē-
šanu cikla, vairākums savus po -
lītiskos lēmumus un rīcību pie-
skaņo polītiskās prakses vajadzī-
bām. Diemžēl stratēģiski lēmu -
mi tik īsā laika nogrieznī, kāds ir 
starpvēlēšanu posms, nav īsteno-
jami”. Un vienotā Eiropa ar ba -
žām gaida kārtējās vēlēšanas un 
referendumus. Kas uzvarēs pre-
zidenta vēlēšanās Francijā – Ma -
krons vai Lepēna? Kā nobalsos 
briti- vai tiešām būs Breksits? Cik 
stipri būs radikāļi Spānijā, Italijā 
vai Grieķijā? Jau aizgājis tik tālu, 
ka Eiropu uztrauc ne tikai Vā  cijas, 
bet pat tās federālo zemju (un 
tādas ir 16!) vēlēšanu rezul tāti. Vai 
tikai neuzvarēs “Alter natīva Vā  ci-
j ai”? Un kāda būs šo vēlēšanu ie -
tekme uz polītiku Berlīnē?

Vēl viena problēma – ASV, kas 
visus pēckaŗa gadus bijusi Eiro-
pas drošības garants, kļuvusi 
neprognozējama un nesaprota-
ma. Vilis Vītols savā grāmatā gan 

raksta: “Gandrīz visa Rietumu 
sabiedrība, arī Latvijā, novērtē 
Krieviju kā daudz spēcīgāku, 
nekā tā ir īstenībā... Izņēmums 
Rietumos ir amerikāņi, kas pie-
raduši domāt globāli, redz pa -
sauli ar plašāku skatienu un šādā 
kontekstā labāk saprot Krievijas 
patieso varēšanu”. Tā varbūt vēl 
bija prezidenta Obamas laikā. 
Bet šodien Amerika vairs nedo-
mā globāli. Baltajā namā sēž cits 
prezidents – Donalds Tramps. 
Cilvēks, par kuru viņa bijušais 
padomnieks Džons Boltons nu -
pat iznākušajos memuāros “Tel-
pa, kurā tas notika” (“The Room 
Where It Happened”) liecina- 
reiz Tramps jautājis saviem dar-
biniekiem, vai tiešam Somija 
esot daļa no Krievijas. Savukārt 
Krievijas valsts televīzija patla-
ban burtiski izgaršo nesenos 
grautiņus Amerikas pilsētu ielās. 
Laupīšanas, pieminekļu apgānī-
šanu. Secinājums: “Lūk, pie kā 
noved demokratija! Jūs gribat, lai 
pie mums ir kā Amerikā?” Lat-
vijas Universitātes profesors Leons 
Taivans intervijā “Neatkarīgajai 
Rīta Avīzei” (19.06.2020) saka: 
“Šobrīd ASV sākusies valsts dibi-
nātāju – Džona Džeja, To  masa 
Džefersona, Džordža Vašingtona 
un citu pieminekļu demolēša - 
na. Tie ir tādi zīmīgi simboli. 
ASV ir Rietumu civīlizācijas cie-
toksnis. Ja tur tiek izskaloti pa -
mati, tad tā ir nelaba zīme, kas 
simbolizē pārmaiņas, kuŗas nav 
par labu Rietumu civīlizācijai. 

ASV lielajās pilsētās imigrantu 
skaits ir milzīgs. Viņi piesaka 
sevi. Tas ir labi un demokratiski, 
bet viņi piesaka sevi ar citas 
civīlizācijas vērtībām. Tā nav 
protestantiskā ētika, kas raks tu-
rīga ASV. Proti, intensīvs darbs, 
arī intensīva intelektuālā piepū -
le, kuŗa ir nesusi ASV labklājību. 
Šie cilvēki grib kaut ko citu.”

Ja Tramps nezina, kur atrodas 
Somija, tad kāda viņam interese 
par Latviju? Savukārt Putins 24. 
jūnijā sarīko militāro parādi 
Ma  s kavā. Brīdī, kad šis laikraksta 
numurs sasniegs lasītāju, Krie-
vijā būs noslēdzis 1. jūlijā pare-
dzētais balsojums par laboju-
miem valsts Konstitūcijā. To 
mērķis – vēl vairāk izcelt Krie-
vijas vēstures imperisko dimen-
siju un ļaut Putinam valdīt arī 
turpmāk, teorētiski pat līdz   
2036. gadam. Vienlaikus Krie vi-
jas Valsts dome gatavojas anulēt 
PSRS Tautas deputātu kongresa 
1989. gada lēmumu, kuŗā noso-
dīts Molotova – Ribentropa pak-
ta slepenais protokols par ietek-
mes sfēru sadali Eiropā. Ja Latvija 
atrastos blakus Portugalei, es 
daudz par šīm lietām nedomātu. 
Ja pats nebūtu piedzīvojis pa -
dom ju okupāciju, es par to neuz-
trauktos. Bet ģeografiskā karte 
un personīgās dzīves pieredze 
diemžēl liek justies mazliet ne -
omulīgi.

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

Aizslēgtās pasaules piezīmes: 
brīnumzemes ceturtajā fazē

Dažādi laika nospiedumi
Kad dinamiskajā Briseles dzīvē 

bija iestājusies liela klusuma un 
neziņas pauze, tas ļāva zāles as -
niem izspraukties cauri laikmetīgi 
stabilajam Vecpilsētas Lielā lau  ku-
mā (Grand Place) bruģim, kas pa -
rasti būtu neiespējami dēļ nepār-
trauktā tūristu un vietējo iedzī vo-
tāju rosības šajā vietā. Šis laiks ir 
atstājis dažādus nospiedumus. Tas 
deva iespēju aizklīst pa Briseles 
ielām, kuŗās, šaubos, vai ikdienā 
būtu devies. Tā bija vienreizīga ie -
spēja izjust pilsētu bezgalīgajās 
klu suma noskaņās. Patlaban, kad 
automašīnu straume jau atgrie-
zusies pilnā sparā uz ielām un šo -
sejām, reizēm pieķeru sevi do  mā-
jam – varbūt tas bija tikai ilgstošs 
sapnis, ko man bija iespēja pie-
dzīvot. Noslēgtība no pārējās pa -
saules, ieslēgšana konkrētās valsts 
robežas radīja savā ziņā klaustro-
fobiskas izjūtas. To neviens vien 
man pēdējā laikā atzinis, ka bijis 
grūti samierināties ar šīs brīvības 
ierobežošanu. Vai kas ir mainījies? 
Eiropas valstu robežās atveras... 
Tāpat uz ielām – sastrēgumi. Izo-
lētības laikā Briselē varēja pārvie-
toties straujos tempos ar sabied-
risko transportu. Tagad – reizēm 
iestrēgsti kā vēl pavisam nesenajā 

pasaulē, kas bija piedzīvota pirms 
dažiem mēnešiem. Bāri un resto-
rāni ir cilvēku pārpildīti. Daudzi 
grib atkal satikties tuvumā, baudīt 
dzīvas sarunas nevis saskandināt 
vīna glāzes ar datora ekrāna pa -
līdzību dažnedažādos virtuālos 
burziņos. 

Savā ziņā eksluzīvi bija papil-
dināt franču valodu virtuāli un arī 
kārtot eksāmenu šādā digitālā 
kondīcijā. Tomēr esmu atteicies 
no vasaras kursiem, četras stundas 
ik dienu lūkoties un veicot komu-
nikāciju caur digitālām ierīcēm, 
nevis reālā apmācībā klases telpā. 
Tas manā skatījumā būtu neak -
cep tējami, sevišķi jau tā dēvētajai 
skaistajai, mīlestības pielietajai 
franču valodai, kuŗā katrai skaņai, 
vārdam, akcentam ir tā īpaši uni-
kālā vērtība. To vēl nevar izjust, 
saprast, apjaust un kārtīgi iemā-
cīties ar dažādo gudro un viedo 
technoloģiju palīdzību. Šādi, pro-
tams, valodu papildināt var tikai 
īpašās situācijās. 

Tāpat – pirms šīs krizes vied-
tālrunis ieņēma daudzu cilvēku 
dzīvēs svarīgāku lomu nekā baz-
nīca, bibliotēka un banka. Dullais 
Dauka mēģināja atklāt, kas slēp -
jas ir aiz horizonta, bet es saku – ir 
taču arī dzīve aiz viedtālruņa! Tā 

gluži nav Alises Aizspogulija. Va -
jag tikai pacelt un novērst acis no 
tālruņa mirgojošā ekrāna. Var ie -
raudzīt neatklātu pasauli sev ap -
kārt. To pēc daudzām virtuālām 
sapulcēm es mēģināšu atkal atklāt 
gaidāmajās vasaras brīvdienās.

P.S. Lidojums vairs neturpinās 
nezināmā virzienā, bet ir sākusies 
jauna, nezināma ēra tajā pašā ve -
cajā pasaulītē – nākotnes brīnum-
zemē. Es vēl nespēju īsti noticēt, 
ka esmu saņēmis e-pastā uzaici-
nājumu no savas mīļās nacionālās 
aviokompānijas AirBaltic par ga -
ta vošanos lidojumam pēc divām 
nedēļām. Šāda elektroniskajā pa -
stā saņemta vēstulīte ir kā signāls 
par pavērto brīvības privilēģiju – 
atkal pabūt Latvijā pie saviem vis -
mīļākajiem cilvēkiem, un, pro tams, 
Zemgales līdzenuma mazajā sirds-
pukstā – Aucē. Tikmēr piezī mēm 
šoreiz lieku punktu. 28.06. 2020. 
pulksten 10.05 Forest, Briselē. Vie-
na virtuālā dzīves seriāla sezona ir 
noslēgusies. Cerams, rudens at -
nāks ar zeltainu lapkriti nevis ar 
bangojošo otro vilni. Un nebūs 
kas vairs līdzīgs no sērijas – viens 
pats mājās kā kvēlojoša rudens 
ogle... Lai jums laba veselība, dār-
gais lasītājs/a!

(Turpināts no 8. lpp.)

Pandēmijas laika iezīme. It neviena, tukša pat viena no pirmajām 
veikalu galerijām Briselē  // Foto: Edvards Vārdaunis
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“Jebkuŗā pasaules zemē ir ra -
sisms, ir cilvēki ar rasistiskiem 
uzskatiem. Grūti teikt, cik daudz 
un vai vairākumā. Man likās, ka 
Amerikā tas mazinājies, jo kā 
gan ievēlētu par prezidentu Ba -
raku Obamu! Mišela, viņa kun-
dze, ir ļoti populāra. Šajās dienās 
mani pārsteidz, cik daudz parā-
dījušies melnādainie polītiķi. Cik 
dau dzu pilsētu mēri ir afroame-
ri kāņi! Tā ir liecība, ka rasisms 
gājis mazu mā. Taču domāju, ka 
pastāv ra  sistiski noskaņots ko -
dols, kuŗš ienīst ne tikai meln-
ādainos, bet arī ķīniešus, latīņ - 
a merikāņus, pat eiropiešus. 

Ko tautieši saka par notie ko-
šo? Latvieši reti kur dzīvo vienu-
viet ar melnād ainajiem, ja nu 
kādās pilsētās?

Esmu aktīvs feisbukā, sekoju 
līdzi Amerikas latviešu ierak-
stiem. Ir ļoti dalītas jūtas. Pār stei-
dzošā kārtā ļoti daudziem lat vie-
šiem, kas tur izpaužas kā Trampa 
atbalstītāji, – neteikšu, ka viņi ir 
atklāti rasisti, bet vie dokļi ir asi  
un radikalizēti. Jāsaka gan, asuma 
netrūkst abām pu  sēm, liberāļiem 
un konserva tī vajiem. Bet negri -
bu raksturot ASV latviešu sabied-
rību no da  žiem feisbukā sastopa-
miem pa  raugiem.

Vai Latvijā, jūsuprāt, tas stip-
ri izteikts?

Latvijā ir rasisti, bet nedomāju, 
ka tas notiek sistemātiski. To 
neļauj likumi, un neliekas, ka 
tam ir liels atbalsts mūsu sabied-

Ojārs Kalniņš: “Biju domājis, 
ka kukluksklans vairs neeksistē”

No intervijas Latvijas Avīzē š. g. 16. jūnijā
rībā. Bet labi pazīstu Džordžu 
Stīlu. Viņš apgalvo, ka laiku pa 
laikam piedzīvojis, ka vietējie 
nīst cilvēkus ar “svešu” ādas krā-
su. Tā diemžēl ir. Pats, sarunā-
joties ar latviešiem Latvijā, esmu 
ļoti reti dzirdējis rasu naida iz -
virdumus, bet nezinu, kā notiek 
ielās, publiskās vietās. 

Sportā melnādainie spēlē 
kopā ar baltajiem, visu rasu 
piederīgie aplaudē melnajiem 
mūziķiem, ievērojamu popu-
lā  ritāti izpelnījušies Holivu -
das melnādainie aktieŗi un TV 
ek  rānu dīvas. Kā šādā vidē 
izpla tās rasisms?

Uzaudzis Čikāgā, esmu liels 
blūza fans. Tā ir afrikāņu mūzi-
ka, kas pārnāca uz Savienotajām 
Valstīm, no blū za radās roken-
rols. Roken ro la aizsācēji 50. ga -
dos lielākoties bija melnādainie. 
Nu  pat nomira ro  ken rola pionie-
ris Little Richards. Baltie pieņē-
ma šo mūziku kā sa  vējo. Sportā – 
basketbolā, beis bolā, vieglatlē-
tikā – visur ir mel nādaino zvaig-
znes. Kristaps Porziņ ģis, kad 
sāka spēlēt Ņujorkas Knicks, ļoti 
sadraudzējās ar visiem spē lē tā-
jiem. Manīju, ka Kristapam tas 
gāja ļoti viegli. Viņš daudz ru -
nāja par hiphopa mūziku, un 
Kristapu iecienīja ne tikai kā 
basketbolistu, bet kā cilvēku, 
kuŗš respektē amerikā ņu kultū-
ru. Sporta un mūzikas zvaigznes 
ir tās, kas cenšas grozīt lietas ša -
jā spriedzē uz labu. (..)

Tu taču zini, ka Latvijā tevi 
sauc par Džordžiņu?

Jā, tā mani jau Amerikā uz -
runāja mana tolaik draudzene, 
tagad sieva Ulla. Zinu, ka lat vie-
šiem patīk deminutīvi, mīļvār di-
ņi. Tajos jūs saucat cilvēkus, kas 
jums ir tuvi. Tas man ir svarīgāk 
nekā uzruna – jūs. Pirms gadiem 
desmit mani Rīgā uz ielas uzru-
nāja kāds cilvēks, kuŗš teica: “Var-
būt jūs esat “mūsējais”, bet nekad 
nekļūsiet “savējais””. Es daudz par 
to esmu domājis un diskutējis. 
Vieni saka – “savējais” ir tuvāk, 
citi – “mūsējais”. Manas latviešu 
valodas zināšanas tomēr nav tik 
dziļas, lai saklausītu smalkas ni -
an ses. Domāju, šis cilvēks īstenī -
bā gribēja pateikt, ka es vienmēr 
palikšu “savā vietā” Latvijas sa -
biedrībā. 

Žurnālists Juris Lorencs nesen 
pauda uzskatu, ka latviešiem 
“savējais” ir ikviens, kuŗš iemā-
cījies un runā latviešu valodā 
neatkarīgi no ādas krāsas vai 
etniskās piederības. Varu tikai 
piekrist – man arī ir svarīgi, lai 
cilvēks, kas dzīvo manā zemē, 
runātu manas valsts valodā. Vai 
tevi aizskaŗ, ka Latvijā lieto vār-
du “nēģeris”? Piemēram, Rū -
dol fa Blaumaņa darbos tiek 
lietots arī “moris”. 

 Oi! Mūsu sarunai par šo temu 
nebūs tik daudz laika... laikā, kad 
es iemācījos latviešu valodu, vārd -
nīcā lasīju: nēģeris – nigro vai 
negro. Nesaprotu, kā viens vārds 
var nozīmēt gan vienu, gan otru, 
lai gan latviešu valodā ir gan lasīt 
grāmatu, gan lasīt ogas. Lai būtu! 
Bet tagad izstāstīšu tev kādu si -
tuā ciju Rīgas tramvajā. Stāvu, 
bla kus man sēž un mani apspriež 
divas kundzes, līdz viena saka: 
“Jūs tak esat tas nēģerītis, kas 
runā latviski!” Saku: “Jā, kundze!” 
Mirkli vēlāk, kad eju izkāpt, 
kungs, kas stāv durvīs, nošņāc: 
“Nēģeris!”... Pēc tavas sejas izteik-
smes redzu, ko tu domā! Tieši      
tā – viss ir atkarīgs no situācijas, 
no “konteksta”. 

 Kādā valodā viņš “nošņāca”? 
 Saprotu, ko tu domā! Atbildē -

šu – nicinošas piezīmes esmu 
saņēmis kā latviešu, tā krievu 
valodā, vienlīdz. Man vispār ir 
grūti saprast, kāpēc, runājot par 
cilvēku, jāuzsver, ka viņš ir  afro-
amerikānis. Kāpēc saka – “es šo -
dien darbojos kopā ar Jāni” un “es 
šodien darbojos kopā ar nēģe -   
ri” – nevis Džordžu?!

Raugi saprast – mums Latvijā 
nēģeris vienmēr bijis kaut kas 
mīļš, eksotisks...

Lūdzu, vairāk nekad nelieto 
vārdu eksotisks, runājot par cil-
vēku! Auglis var būt eksotisks, 
dzīvnieks... Starp citu, klausoties 
mūsu sarunas ierakstu, pievērs 
uzmanību, ka tu teici “melnais 
nē  ģeris”. Vai būtu arī “baltais nē -
ģeris”? 

Starp šiem vārdiem bija ko -
mats, ko tu “nedzirdēji.” Bet 
man tomēr šķiet nepareizi, ka 
no latviešu valodas jāizslēdz 
vārds nēģeris, kuŗam mūsu va -
lo das semantikā nav ne mazā -
kās sliktās pieskaņas. Esmu jau-
tājusi Amerikas latviešiem –    

 “Amerikāņu sapnis nav par mums”
Latvijas un ASV pavalstnieks Džordžs Stīls 

atklātā sarunā ar Ligitu Kovtunu par latviešiem un rasismu

kā tad tagad lai saucam M. Ra -
vēla “Nēģeru rapsodiju”, un ne -
viens man neko jēdzīgu nav 
atbildējis. No tālas bērnības at -
ceros, ka klausījos skaņuplati ar 
“Nēģeru šūpuļdziesmu” – “Ak, 
mans bērniņ, mans mazais 
nēģerpuisīt...” (Uzdziedu.) Tu 
tādu zini? 

 Tagad zinu...
Atzīšos, biju sapratusi, ka 

Amerikā rasisma jautājumi ir 
daudzmaz atrisināti, ka problē-
mas starp “melnajiem” un “bal-

tajiem” aizgājušas līdz ar tiem 
laikiem, kad plosījās kukluk-
sklans. 

Šīs problēmas bija pierimušas 
laikā, kad astoņus gadus Ame-
rikas prezidents bija Baraks Oba-
ma. Tagad tās atkal aktuālizējas. 
Rasisma izpausmes ir slēptas, tā -
pēc arī tās nepamani. Turklāt – 
tās “izlaida” ne jau jauni cilvēki, 
bet vecākās paaudzes, arī tie, kas 
mūsu vecumā. (Esmu dzimis 
1959. gadā.) Un ko tas nozīmē? 
Vien to, ka šīs problēmas ir vien-
kārši “snaudušas”!

 Šobrīd lasu Mišelas Obamas 
autobiografisko grāmatu, un 
arī tajā izlasu, kādas problēmas 
bijušas viņas ceļā uz spožo kar-
jēru. Kā tev gāja?

Mans stāsts ir diezgan labs, bet 
skumjš. Bet es neesmu nekāds 
upuris, nē! Mani audzināja mam-
ma viena pati, uzaugu nabadzīgā 
melno rajonā, īstenībā geto, bijām 
nabadzīgi, dzīvojām galvenokārt 
no valdības pabalstiem. Bet pretī 
mūsu mājai bija katoļu baznīca 
un skola, kuŗā es gāju. Mamma 
ļoti daudz strādāja, lai varētu par 
to samaksāt. Bet es slikti mācījos. 
Biju nolēmis kļūt par priesteri, 
vienu gadu nomācījos katoļu se -
minārā, bet arī tur man negāja 
labi, jo... vienkārši slikti mācījos. 
Pārgāju uz vidusskolu tai pašā 
Klīvlandē, kur arī tiku vien līdz 

otrajam semestrim. Teikšu godī-
gi, pats vien biju vainīgs, ka ne -
mācījos kā pienākas. 

Nu, tas, ka pusaugu puikas 
slikti mācās, tiešām nav atka-
rīgs no ādas krāsas. Bet ko tu 
izmācījies, ar ko tu pelni 
naudu?

Latvijā esmu privātskolotājs – 
mācu angļu valodu. 

 Un dziedi Latvijas spēcīgākajā 
vīru korī Gaudeamus pie Ivara 
Cinkusa. Jūs,  melnādainie, jau 
nevarat iztikt bez dziedāšanas 

un dejošanas – gluži tāpat kā 
latvieši, vai ne? Tas mums ir 
kopīgs. Amerikas latviešu blūz-
menis Teo Lilienfelds savulaik 
uz manu jautājumu, kā tas sa -
nāk, ka latvieši tik labi izpilda 
blūzu, kas taču ir raksturīga 
melnādaino mūzika, atbildē ja: 
“Tāpēc, ka mums ir kopīgas 
ciešanas!” To viņš teica pēc Lat-
vijas Okupācijas mūzeja ap -
mek lējuma. 

Atceros, kā Klīvlandē abi ar 
Ullu skatījāmies Dziesmu svētku 
ierakstus – man bija mute vaļā! 
Ko tādu redzēju pirmo reizi mūžā 
un teicu – kā es gribētu tur no -
kļūt! Tas bija 1993. gads, un tas 
nemaz nelikās tik reāli. Bet esmu 
jau piedalījies piecos Dziesmu 
svētkos! Korī Gaudeamus dziedu 
jau 21. sezonu, un tas, tikai pa -
teicoties Ivara neatlaidībai. Kad 
uzzināju, kas tas par kori, pavisam 
nobijos no tā augstā līmeņa. Bet 
Ivars ņēma un ievilka. (Starp citu – 
Ivars arī Džordžu “nokristījis” 
vārdā Juris Tērauds. – L. K.) 

 Klīvlande jau ir tāds bagātīgs 
latviešu kultūras centrs, kur ir 
spēcīgas teātŗa, dziedāšanas un 
dejošanas tradicijas, spēcīga 
Koncertapvienība. Vai tur arī 
iesaistījies? 

Nē, bet satiku daudzus ļoti 
sir snīgus latviešus, īpaši atceros 
Mai ju Grendzi un viņas ģimeni. 

Un satiku arī “nedraudzīgus”, kas 
man nedeva roku. “Draudzīgie” 
teica: “Džordž, tā ir ar dažiem 
latviešiem!”

Vēlos uzsvērt – “dažiem”. Man 
ir nepatīkami dzirdēt pēdējā 
laikā Latvijā bieži izskanējušo 
apgalvojumu, ka latvieši ir ra -
sisti. Piemēram, ārvalstu stu-
den ti saskaroties ar rasismu 
Lat vijā. Tā taču nedrīkst vispā-
rināt!

Nesen piedalījos zoom konfe-
rencē, ko rīkoja partija Attīstībai/
Par, kuŗu es atbalstu. Tad sekoja 
komentāri, diemžēl – naidīgi. Es 
nedrīkstot runāt par rasismu Lat-
vijā, jo tumšādaino cilvēku te ne -
esot tik daudz, lai par to runātu. 
Vēl vairāk – lai es izbeidzot “mek-
 lēt” rasismu Latvijā un nemēģi-
nāt to “iedvest”. Tu gribi teikt: 
“Džordž, nav rasisma, jo es ne -
esmu rasiste!” Es tev atbildēšu – 
un tomēr ir. 

“Labā vēsts” katrā ziņā ir tā, ka 
mēs par to runājam, ka dzī vojam 
līdzi tam, kas notiek tavā dzim-
tenē, neraugoties uz gana sarež-
ģīto etniskās sadzīvošanas pie-
redzi savā zemē. Piebildīšu, ka tu 
taču esi Latvijas pavalstnieks. 

Esmu dubultpavalstnieks, 2017. 
ga  dā naturālizācijas ceļā ieguvu 
Latvijas pavalstniecību. 

TV intervijā tu teici rūgtus 

vārdus: “Amerikāņu sapnis nav 
par mums!”

 Jā, mans sarūgtinājums ir ļoti, 
ļoti liels, mēs, afroamerikāņi taču 
esam nozīmīga Amerikas iedzī-
votāju daļa. Ir briesmīgas šīs de -
dzināšanas, demolēšanas, pro -
testi, kuŗos iesaistās arī krimi - 
nāli elementi, neskatoties uz to, 
vai viņi melni vai balti. Bet te 
“labā vēsts” ir tā, ka kustībā pret 
rasismu, kas jau pārgājuši Ame -
rikas robežas, iesaistās tik daudz 
balto, tik daudz jaunu cilvēku. 
Viņi ir ieraudzījuši to, ko iepriekš 
neredzēja. 

 Kāda ir izeja?
Manuprāt, pirmām kārtām ir 

vajadzīgs spēcīgs, inteliģents līde-
ris, kā pagājušā gadsimta 50. – 60. 
gados bija Martins Luters Kings, 
kā 27 gadu gaŗumā bija Nelsons 
Mandela. Viņi bija augsti intelek-
tuāli cilvēki, kas rādīja pareizo 
ceļu šai cīņā, izslēdzot atriebību. 
Ir jābūt augstām garīgām vērtī-
bām, lai stātos priekšgalā. Šobrīd 
tāda līdeŗa diemžēl nav.

Šī publikācija sagatavota ar Mediju at -
balsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas  saturu at  bild biedrība 
“Laiks-BL”
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Pirmsjāņu dienās Rīgu pāršalca 
atkal jauna ziņa no mūsu slavenā 
tautieša, pavārmeistara  Mārtiņa 
Rītiņa – viņš atgriežas pazīsta-
majā  gardēžu restorānā Vincents, 
kas īstenībā vienmēr bija Mārtiņa 
zīmols. Un otrādi. Lūk, ko saka 
pats Mārtiņš: 

“Esmu atgriezies. Esmu atgrie-
zies pie savas ģimenes, restorāna 
Vincents komandas, ar vēl vie dā-
ku redzējumu un vīziju par to, kā 
augt vēl augstāk. Laiki mainās, es 
arī. Ir bijuši vakari, kad, licis gal-
vu uz spilvena, prātoju par to, vai 
izdarīju pareizo lēmumu, aizejot 
no Vincenta. Pastāv populārs uz -
skats, ka pirmajai mīlestībai ir 
grūti tikt pāri. Tāpat ir ar šo 
resto rānu. 

Vincenta stāsts ir par mūžīgu 
klasiku, kuŗa pastāvīgi “izgudro” 
sevi, nezaudējot savu būtību. Ta -
gad, manā vadībā, tā kļūs pieeja-
māka, neformālāka, taču vien-
lai cīgi arī ekstravagantāka un 
“at  mosfēriskāka”. Taps absolūti 
jau na vīzija restorāna telpām, 
kuŗu dizains uzticēts māksli nie-
kam Maksimilianam Andreje-

Mārtiņš Rītiņš atgriežas Vincentā
vam ko  pā ar Vincenta grupas 
radošo komandu, lai radītu vi -
di, kur ap  stājas laiks. Ar dizainu, 
kas no jauna interpretē gluži 
iko niskus elementus no Vincenta 
25 gadus ilgā stāsta un atver jau-
nu lappusi.

Ēdienkartē būs mūsdienīgi lat-
viešu un Eiropas ēdieni, ko kopā 
ar pavāru Oskaru un Vincenta 
komandu rūpīgi sagatavosim un 
pārsteigsim savus viesus ar iz -
meklētām sezonālām medījumu, 
gaļas un zivju izvēlēm. Tāpat arī 
taps īpaša ēdienkarte veģetā rie-
šiem, ko papildinās visgardākie 
deserti un īpašas Amadei šoko-
lādes pralinẻs. Dažas “klasikas” 
paliks! Ir teiciens – If it works, 
don’t fix it.

25 gadu laikā Vincents kļuva 
par ēdiena pasniegšanas kultūras 
un sociāli nozīmīgu iestādi ar 
uzticīgu vietējo un starptautisko 
gardēžu klientūru, kas uzticējās 
man un manas komandas dar-
bam, iemīlēja allaž dzīvesprie-
cīgo gaisotni un pārsteigumiem 
pilnos ēdienus. Mēs to plānojam 
arī turpināt – manu roku vadībā 

un ar slavenā vīnziņa Raimonda 
Tomsona izmeklēto vīnu izvēli. 

Mēs vēlamies padarīt Vincentu 
par vēl izcilāku darbavietu Lat-
vijas viesmīlības spožākajiem ta -
lantiem un tiem, kas vēlas apgūt 
pavārmākslu, strādājot komandā 
starp labākajiem. 

Es vēlos padarīt Vincentu par vēl 
nozīmīgāku daļu no Latvijas re -
storānu un viesmīlības kultūras, 
lai visi kopā padarītu Rīgu par 
vēl izcilāku gardēžu galamērķi 
un lai piesaistītu starptautisku 
uzmanību.”

Vēlēsim veiksmes Mārtiņam 
un visiem viņa kollēgām, kas 
priecīgi un draudzīgi sagaidīja 
savu „šefu” atpakaļ mājās! 

Atbildot uz jautājumu, kas tad 
būs ar citiem projektiem, par ko 
stāstījām intervijā mūsu laik rak stā, 
Mārtiņš atsaka – “Pama zām taps!” 
Pats pirmais gaidāms jau drīz – 
beķereja un brokastu vieta Ausek-
ļa ielā 14, tai pašā  vēsturiskajā 
na mā, kur savulaik mita redakci ja 
un kur pie fasādes joprojām ir Hel -
mara Rudzīša piemiņas plāk s ne. 
Tiksimies septembrī “Vin   centā”!

Mārcis Milaknis ir fonda “Ār -
kārtējā palīdzība Latvijas zemes-
sardzei” stipendiāts. Fonda mē r-
ķis ir palīdzēt Latvijas Republi-
kas zemessardzei, to materiāli un 
morāli stiprinot. Fonds dibināts 
1995. gadā, tam ir bijis daudz 
atbalstītāju visās pasaules malās. 
2004. gadā fonda valde pieņēma 
lēmumu Latvijā dibināt Jaunsar-
dzes stipendiju, ieguldot līdz ek-
ļus neaizskaramajā kapitālā. Sti-
pendija tiek piešķirta jaunsar-
gam, kuŗš studē kādā no Latvijas 
augstskolām. Ik gadu neaizska-
ra mā kapitāla fonds tiek pa  pil-
dināts ar ziedojumiem. 2016. ga  dā 
fondu sasniedza sēru ziņa par 
Jaunsardzes fonda kasieŗa, fonda 
stipendijas kurātora Andreja Mu -
zikanta nāvi. Godājot viņa neno-
vērtējamo ieguldījumu Jaunsar-
dzes fondā, tuvinieki, draugi un 
paziņas ziedoja viņa piemiņai. 
Ziedotie līdzekļi pievienoti Jaun-
sardzes fonda stipendijai.

Ziedojumu koordinēšanu jau 
daudzus gadus veic Ilmārs Dam-
bergs. Viņš turpina atbalstu ne 
tikai ar Jaunsardzes fonda stipen-
diju, bet arī dibinājis savas ģime-
nes piemiņas stipendijas – Jāņa 
un Ellas Dambergu stipendiju, 
Jāņa un Ernas Binderu stipen-
diju un sievas Veras Dambergas 
pie miņas stipendiju. Ilmārs Dam-
bergs pats latviešu sabied rībā 
vienmēr ir bijis ļoti darbīgs. 

Mārcis Milaknis stāsta savu 
dzī ves stāstu: “Esmu dzimis 
1993. gada 28. aprīlī Jēkabpilī. Es 
esmu pirmdzimtais kuplā ģime-
nē. Četrus gadus visa vecāku uz -
manība bija veltīta tikai man, bet 
tad jau bijām divi – es un brālis 
Jānis, kas šobrīd studē Aizsar-
dzības akadēmijā, vēl pēc pusot-
ra gada bijām jau trīs, mums 
pievienojās māsa Ieva, kas arī 
pašlaik ir Vītolu fonda stipen - 
diā te un studē RTU. 2010. gadā 
mums pievienojās negaidīts, taču 
ļoti mīlēts un lolots brīnumiņš – 
mazā māsa Katrīna Elīza, kas 

ASTRĪDA JANSONE Trimdas izskolotie. Mārcis Milaknis

šobrīd mācās Viesītes vidussko-
las 2. klasē. Manus vecākus sauc 
Sarmīte un Ģirts. Lieliskākus un 
mīlošākus vecākus es nevarētu 
vēlēties. 

Agrā bērnībā, līdz pirmajai 
klasei, dzīvojām Jēkabpilī. Tad 
pārcēlāmies uz dzīvi laukos, tu -
vāk vecvecākiem. Manus vecve cā-
kus no tēta puses sauc Zenta un 
Valdis. Vecvecākus no mammas 
puses neesmu saticis, viņi devu-
sies Aizsaulē jau pirms manas 
dzimšanas. 2000. gadā sāku mā -
cīties Viesītes vidusskolā, šo pašu 
skolu ir pabeidzis arī mans tēvs. 
Lielāko daļu no 12 pamatizglītī-
bas gadiem mācijos Viesītē, bet 
ģimenes apstākļu dēļ piekto klasi 
un daļu no sestās klases mācījos 
Jēkabpils Poļu pamatskolā. Jau 
pirmskolas vecumā man patika 
matemātika, piecu gadu vecu -

mā jau biju iemācījies reizināša-
nu un dalīšanu, bet tikai vidus-
skolā, sāku iegūt augstas vietas 
matemātikas olimpiādēs, augs-
tākais sasnieguma bija 3. vieta 
valsts olimpiādē. Manuprāt, šīs 
olimpiādes bija iemesls, kāpēc es 
ieguvu Vītolu stipendiju. Neat-
ceros, kā es uzzināju par Vītolu 
fondu, bet esmu diezgan pārlie-
cināts, ka mana mamma bija par 
to dzirdējusi un ieteica man pa -
meklēt vairāk informācijas un 
pieteikties, šo iespēju es izman-
toju. Pēc Viesītes vidusskolas pa -
beigšanas sāku studēt RTU, 
Aviā cijas transportu. 2016. gadā 
ieguvu profesionālo bakalaura 
gradu aviācijas transporta un 
gaisakuģu techniskās eksplu tā-
cijas inženiera mechāniķa kvali-
fikāciju. Divus mēnešus pēc   
RTU absolvēšanas uzsāku darbu 

Air Baltic kompānijā. Strādāju 
par plānošanas inženieri. Parallē-
li uz  sāku maģistra studijas, kuŗas 
gan diemžēl neesmu pabeidzis, 
bet ceru, ka nākotnē izdosies to 
izdarīt. AirBaltic nostrādāju trīs 
ar pusi gadus, bet vīrusa dēļ nā -
cās pārtraukt darbu. Šobrīd esmu 
jauna darba meklējumos, mēģi-
nu atrast jaunu izaicinājumu un 
jaunas iespējas, kā turpināt sevi 
reālizēt. Pagaidām neesmu pre-
cējies, bet esmu nopietnās attie-
cībās un domāju kā par kazām, 
tā par bērniem. Vītolu fonds pa -
līdzēja man uzsākt un pabeigt 
studijas, biju jauns, nobijies lau-
ku puisis. Vecākiem bija jāau-
dzina un jāizskolo vēl trīs bērni, 
līdz ar to iegūtā stipendija ļoti 
atviegloja studiju uzsākšanu un 

iedzīvošanos Rīgas vidē. Vītolu 
fonds ir lieliska iespēja, kas palīdz 
studentiem studēt un kļūt par 
tādiem cilvēkiem, kādi viņi vēlas 
būt. Būvēt pamatus stabilai nā -
kotnei, kas citos gadījumos, var-
būt nebūtu iespējams...

Es sevi uzskatu par Latvijas 
patriotu, vienmēr dzīvoju ar no -
stāju, ka jebkuŗš no mums ir daļa 
no mūsu valsts, no mūsu demo-
kratijas, valsts sākas ar mums 
pašiem. Pašlaik Latvijā aug ļoti 
gudra, radoša, izturīga paaudze, 
kas zina, ko vēlas un uz ko ir 
spējīgi. Mūsu sīkstums Latviju 
va  rētu uzcelt vēl nebijušos augs-
tumos, arī es esmu daļa no tā. Un 
arī es vēlos dot savu ārtavu Lat-
vijas attīstībā.”

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. 

Petersburg, Florida 33715

“Priecājos, ka iznākusi 
šī lieliskā Astrīdas Jan-
sones grāmata par man 
līdzīgajiem trimdas bērnu 
bērniem, kas arī tic Latvijas 
nākotnei.

Lai tā iedvesmo arī citus!”

Cena: 20,– USD

MATĪSS KUKAINIS,
Zvērināts advokāts Latvijā 
un ASV

ASTRĪDA JANSONE

TRIMDAS BĒRNU BĒRNI 
LATVIJĀ
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2020. gada ziņojumā par cil-
vēktiesību ievērošanu pasaulē 
minēti fakti, kas liecina, ka jo -
projām tiek pārkāptas cilvēktie-
sības pat demokratiskās un aug-
sti attīstītās valstīs. Bruņotie kon -
flikti, ķīmisko ieroču izman to - 
š ana, kas ir starptautiski aizlieg -
ta, seksuāla uzmākšanās darba-
vietā, vardarbība ģimenē... Cil-
vēk tiesību pārkāpumu saraksts 
ir gana plašs. Kā globāla negātīva 
tendence tiek minēta sabiedrī-
bas polārizācija – viena pasaules 
daļa kļūst aizvien nabadzīgāka, 
savukārt cita – aizvien bagātāka. 
Eiropas Savienības Cilvēktiesību 
tiesai apritējuši 60 gadi, bet jo -
projām nevar apgalvot, ka Eiro-
pas kontinentā būtu vienota tie-
siska telpa, kas, pēc ES Cilvēk-
tiesību tiesas prezidenta domām 
būtu vēlama. Kā ir ar cilvēku 
tiesību ievērošanu Latvijā? Pie-
mē ram, Eiropas Komisijas So -
ciā lo tiesību komiteja secinājusi, 
ka situācija Latvijā neatbilst Ei -
ropas sociālajai chartai. Labā zi - 
ņa  Latvijas iedzīvotājiem ir tā -
da, ka mums ir Satversme, 
mums ir Tiesībsarga institūcija, 
kur cilvēktiesību aizskāruma ga -
dījumos varam vērsties pēc at -
balsta, taču sliktā ziņa ir tāda, ka 
Latvijā 21. gs. trešajā gadu de  s-
mitā daudzās jomās diemžēl 
netiek ievērotas cilvēktiesības. 

Uzrunāju Tiesībsargu Juri Jan-
sonu neilgi pēc 1. jūnija –Starp-
tautiskās bērnu tiesību aizsar -
dzī bas dienas. Kā izrādās,  tieši 
bērnu tiesību un sociālo tiesību 
aizskārums Latvijā ir jo bieža 
parādība. Tas, ka Juris Jansons 
sarunā ļoti bieži minēja frazi 
“Mēs cīnāmies...”, liek secināt,   
ka daudzās jomās cilvēktiesības 
Latvijā ir jāizcīna.

Tiesībsarga amatā esat jau 
gandrīz 10 gadus un joprojām 
cīnāties par cilvēktiesību ievē -
ro šanu Latvijā?

Manas darbības sākumposmā 
tika akcentēta tieši bērnu tiesību 
aizsardzība. Piemēram, par tiesī-
bām uz bezmaksas izglītību, kā  
tas ir noteikts Latvijas Republikas 
Satversmes 112. pantā. Tolaik 
mū su valstī bija tāda prakse, ka 
vecākiem vajadzēja remontēt kla-
ses, pirkt grāmatas, nepieciešamo 
mācību aprīkojumu u. c., kas bija 
pilnīgā pretrunā ar tā laika spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem.

Kāpēc bija cīņa? 
Tāpēc, ka bija liela pretestība     

no pašvaldībām, kas ir vidusskolu 
un pamatskolu dibinātāji,  un bija 
ne  izpratne no sabiedrības puses. 
Jo – kā tad tā? – es taču savam bēr-
nam visu to labāko! Jā, bet mēs 
runājam par bērnu pamattiesī-
bām uz attīstību. Ne tikai Latvijā, 
bet arī attīstītās ES dalībvalstīs ir 
saistošs šis princips. Ir taču arī ģi -
menes, kuŗām ir maza interese  
par viņu bērnu izglītību. Un te ir 
svarīgi, ka uz izglītības starta lī -
nijas visiem bērniem jānodrošina 
vienādas tiesības. 

Par emocionālo un fizisko 
vardarbību Latvijas ģimenēs?

Izrādās, ka Latvijā vecāki bērnu 
pēršanu bieži vien neuzskata par 
vardarbību – tas viņuprāt ir audzi-
nāšanas instruments. Esam vei ku-
ši pētījumu par vardarbību pret 

“Cilvēks ir pati galvenā vērtība valstī”
Tiesībsargs Juris Jansons intervijā Irēnai Bērziņai

bērniem un vardarbību starp 
bērniem. Ir četri klasiskie vardar-
bības veidi, un visneatpazīs ta mā-
kais ir viņu atstāšana novārtā. Bet 
tas ir tikpat traumējoši, kā seksuā -
lā vai fiziskā vardarbība. Varbūt 
pat traumējošāka nekā fiziskā var-
darbība. Jo atstāšana novārtā var 
ietekmēt bērna psīchoemocionā -
lo attīstību, psīchi kā tādu, in  te-
lektuālo attīstību. Vecāki to neat-
pa zīst kā vardarbību un bieži vien 
arī speciālisti to nesaskatīja kā 
problēmu.

Gandrīz katrs otrais bērns Lat-
vijā ir cietis kādā no vardar bī -
bas veidiem!

Attiecībā uz seksuālo vardarbī-
bu,  statistika ir vēl drāmatiskāka. 
Nereti var būt tā, ka bērns to ne -
atpazīst, vai ģimenē tas tiek slēpts. 
Visbiežāk seksuālo vai fizisko var-
darbību konstatē  tad, kad bērns ir 
nonācis pie speciālista. 

Latvija nav ne laba, ne slikta, ja 
sa  līdzinām ar citām valstīm. Starp-
tautiskajos forumos un kon fe ren-
cēs ir konstatēts, ka tā ir visas Ei -
ropas problēma, bet tas nevar būt 
attaisnojums. Jo mēs dzīvojam 
Lat vijā, mums ir jārūpējas par 
mūsu visneaizsargātākajām sa -
bied rības grupām, un visneaiz-
sargātākie ir bērni.

Vēl viena cīņa saistās ar so -
ciālās aprūpes centriem un īpa -  
ši – personām ar garīga rakstu -
ra traucējumiem. 

Bieži vien šie cilvēki “iesprūst”, 
maigi izsakoties, līdz mūža galam 
kādā speciālizētā klīnikā. Tiek aiz-
mirsts, ka ikvienam cilvēkam ir 
tiesības dzīvot sabiedrībā. To no -
sa ka arī ANO konvencija par cil-
vēku ar invaliditāti tiesībām uz 
aizsardzību, kur skaidri pateikts, 
ka valstīm ir jānodrošina ikvienas 
personas iespēja iekļauties sabied-
rībā, tai skaitā personām ar inva-
liditāti. 

Izrādījās, ka Latvijā ir ļoti šaurs 
sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mu loks. Bijām sašutuši par to, ka 
tā vietā, lai nodrošinātu kādas jēg-
pilnas aktīvitātes, šiem cilvēkiem 
tika doti medikamenti – tādi paši 
kā speciālizētajās ārstniecības ie -
stādēs, bez rēgulāras speciālistu 
kontroles un izmeklējumiem. 
Gal venais – lai viņi būtu pavisam 
mierīgi un neieinteresēti!

Šīs temas sabiedrībā bija un arī 
ir nepopulāras, cilvēki vēlas no -
robežoties. 

Tā tas diemžēl ir. Te jāatceras 
okupācijas jeb padomju laiks, kad 
tika sludināts, ka mums jau valstī 
nav personu ar invaliditāti. Šie 
cilvēki tika aizsūtīti “prom no 
acīm”. Mūsdienu cilvēktiesību iz -
pratnē tas ir pilnīgi nepieņemami. 
Tā  joprojām ir mūsu lielā cīņa 
kopā ar nevalstiskām organizā-
cijām. Sadarbojamies arī ar me -
diķu asociācijām, piemēram, ar 
Latvijas psīchiatru asociāciju. Ju -
rists nav ārsts, tāpēc monitoringa 
jeb pārbaudes vizītēs dodamies 
kopā ar speciālistiem.

Vai šī cīņa rezultējas ar kādām 
pozitīvām pārmaiņam?

Ir izveidota valstiska  speciālizē -
ta struktūrvienība, kas ātri reaģē, 
analizē un prognozē cilvēktiesību 
pārkāpumus. Ja tādus konstatē-
jam, aicinām tos laikus novērst,   
lai nepieļautu nopietnus likuma 
pārkāpumus. Bet vēl viena liela 

cīņa nav izcīnīta – tas saistīts ar 
bērnu psīchiatriju. Esam nosū tī-
juši vairākus iesniegumus pro ku-
ratūrai kriminālprocesu uzsāk ša-
nai. Process ir ilgstošs un smagnējs.

Bērnu psīchiatri ir pārslogoti.
Katru gadu gandrīz 1000 bēr-

niem konstatē kādu no psīchis-
kām saslimšanām. Jautājums ir – 
vai ambulatorā aprūpe viņiem ir 
pieejama, ja mums trūkst bērnu 
psīchiatru? Ārstu noslodze ir tik 
liela, ka viņiem ir grūti veikt savu 
darbu augstā kvalitātē.

Izrādās, lai ārsts varētu uzsākt 
savu praksi Latvijā kā bērnu psī-
chiatrs, viņam jāpabeidz vispārē-
jās medicīnas studijas (seši gadi), 
tad vēl jāmācās vispārējā psīchia-
trija rezidentūrā (apmēram tikpat 
ilgi) un vēl divi gadi bērnu psīchia-
trijā. Un tad šis augsti kvalificētais 
speciālists var pretendēt uz atalgo-
jumu aptuveni 1000 eiro pirms 
nodokļu nomaksas. Tas ir pilnīgi 
nepieņemami. 

Tiesībsargam jāpievērš uzma-
nība, bet jāstrādā taču ierēd-
ņiem?

 Tā vajadzētu būt tiesiskā valstī, 
kur ikviens sabiedrības loceklis  
un it īpaši tie cilvēki, kas tiek algoti 
no sabiedrības (no nodokļu mak-
sātāju naudas) ir ar atbildīgu at -
tieksmi. 

Taču sanāk absurda situācija – 
Tiesībsargam jācīnās... ar sa  viem 
kollēgām. 

No starptautisko cilvēktiesību 
viedokļa, mums bieži vien ir jā -
darbojas kā izmeklētājiem. Bieži 
vien ir mēģinājumi kaut ko no -
slēpt, parādīt lietas citā,  labākā 
gaismā. Valsts un pašvaldību ie -
stāžu darbiniekiem gan jāsaprot, 

ka mēs neesam viņu ienaidnieki, 
drīzāk esam atbalsta resurss. At -
balsts tajā, lai neciestu cilvēks, un 
arī mēs kā valsts neciestu no pār-
metumiem, ka mums kaut kādās 
jomās neiet labi. 

ES cilvēktiesību tiesai 60 gadu, 
tās prezidents noteicis galveno 
virzienu – Eiropai jābūt vienotai 
tiesiskai telpai. Kuŗās jomā Lat-
vijai veicas,  kuŗās – ne tik labi?

Klasiski cilvēktiesībās primāras 
ir pilsoniskās polītiskās tiesības.

Mans uzsvars ir sociāli ekono-
miskās tiesības, jo neizglītots cil-
vēks ar sliktu veselību bez pie nā-
cīgiem iztikas līdzekļiem ne  do -
mās par vārda brīvību vai pulcē-
šanās brīvību. Cilvēks pirmām 
kārtām domās, kā izdzīvot. 

Eiropas Padome, manuprāt, šo -
brīd ir ļoti liela izaicinājuma 
priekšā. Bez veselīgas sociāli eko-
nomiskās polītikas ES vienkārši 
sabruks. 

Ar šiem jautājumiem esam ak -
tīvi darbojušies kopš 2011. gada. 
Rezultātā  esmu bijis spiests griez-
ties Satversmes tiesā. Šobrīd Sa -
tversmes tiesa ir pieņēmusi pie -
cus mūsu Tiesībsarga biroja pie-
teikumus. Jautājums  – ko nodro-
šina sociālie pabalsti vistrūcīgā-
kajiem cilvēkiem?  Valsts kontrole 
savā ziņojumā ir secinājusi, ka so -
ciālo pabalstu aprēķinos valda ju -
kas Pabalsti bieži vien nav nekā -
dos aprēķinos balstīti. Vēl vairāk – 
iz  rādās, ka mums nav meto do-
loģijas, kā tos aprēķināt. Piemē-
ram, vai garantētais minimālais 
ienākums nodrošina visas pa  mat-
vajadzības, proti,  mājokli, uzturu, 
izglītību, veselības aprūpi, kultūras 
pasākumus, apģērbu? Mēs mē  ģi-

nām mainīt polītiķu un arī ties-
lietu paradigmu sociāli atbildīgas 
valsts tiesību virzienā.

 Jums jāpierāda, ka par sociālā 
pabalsta līdzekļiem cilvēks nevar 
iztikt?

Absurds ir tajā, ka mums ir 
jāpierāda, ka tie minimālie iztikas 
līdzekļi cilvēkam, kas ir garantēti, 
neatbilst cilvēka cieņas un sociāli 
atbildīgas valsts principam.

Ja Latvija ir apņēmusies ie -
vērot starptautisko cilvēktiesību 
standartus, Eiropas Cilvēktie sī-
bu kon venciju, tad tā ir jāpilda.* 

Piemēram, runājot par veselības 
aprūpi – ir princips, ka valstīm ir 
jānodrošina veselības aprūpe tādā 
līmenī, lai sabiedrībā fiziskā un 
mentālā veselība ir visaugstākajā 
līmenī. Tur ir sava loģika. Un lo -
ģika ir ļoti vienkārša – sabiedrības 
un valsts ilgtspēja ir atkarīga no 
izglītotas, veselīgas, gudras, uz at -
tīstību virzītas sabiedrības.

Tā pati jūsu cīņa par mediķu 
algām patiesībā ir cīņa par 
augstākas kvalitātes veselības 
aprūpi.

Saeima, pieņemot valsts budžeta 
likumu tiktāl, cik tas attiecas uz 
veselības aprūpes financējumu, ir 
pārkāpusi Saeimas Kārtības rulli 
un Satversmi. Uz to norādīja arī 
Valsts prezidents. Netiek ievēroti 
tiesiskas, attīstītas valsts principi, 
un tas ir ļoti slikts signāls. Bet Sa -
tversmē ir ierakstīti principi, kas 
nodrošina, lai ikviens cilvēks va -
rētu būt atbildīgs, pilnvērtīgs pil-
sonis un justies laimīgs. 

Vai Latvija var sevi pozicionēt 
kā valsti ar augstu iedzīvotāju 
ienākumu līmeni? 

Ja mēs gribētu saukties par valsti 
ar augstiem ienākumiem,  dienas 
minimums, kas būtu jānodrošina, 
ir 22 eiro. Tas Latvijas situācijā ir 
neiespējami. Ja mēs gribam būt 
valsts ar augstu iedzīvotāju ienā-
kumu līmeni, tad tie minimālie 
standarti, kas būtu jānodrošina 
vistrūcīgākajiem cilvēkiem,  paš-
reiz nav sasniedzami.Piemēram, 
60% pensionāru Latvijā saņem 
līdz 300 eiro pensiju. Lai gan pen-
sija Latvijā nedrīkstētu būt mazāka 
par to līmeni, cik ir nepieciešams 
cilvēka cienīgai eksistencei.

Jūsu rosinājums politiķiem?
Ļoti ieteiktu katru rītu, pirms 

doties uz Saeimu,  pārlasīt Satver-
smes 18. panta 2. daļu: “Es, uzņe-
mo ties Saeimas deputāta amata 
pienākumus, Latvijas tautas prie k-
šā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stip-
rināt tās suverēnitāti un latviešu 
valodu kā vienīgo valsts valodu, 
aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un 
demokratisku valsti, savus pienā-
kumus pildīt godprātīgi un pēc 
labākās apziņas. Es apņemos ie  vē-
rot Latvijas Satversmi un likumus.” 

Mans lūgums, lai polītiķi ievēro 
Latvijas Republikas Satversmi un 
pieņem tādus likumus, kas nav 
pretrunā ar Latvijas Republikas 
Satversmi. Ja mēs būsim vienis-
prātis, ka Satversme ir Latvijas pa -
matu pamats ilgtspējīgai attīstī -
bai,  tad arī visi būsim laimīgi, un 
Latvija būs labākā valsts pasaulē. 

* Š. g. 16. jūnijā Satversmes tiesa pie-
ņēma lēmumu, ka minimālā pabalsta 
apmērs – 64 eiro mēnesī neatbilst 
Satversmei. Lab klājības ministrijai uz -
dots izstrā dāt risinājumu. – Red.

Juris Jansons: “Mans uzsvars ir sociāli eko  no-
miskās tiesības, jo neizglītots cilvēks ar slik tu 
veselību bez pienācīgiem iztikas līdzekļiem 
nedomās par vārda brīvību vai pulcēšanās 
brīvību. Cilvēks pirmām kārtām domās, kā 
izdzīvot. Eiropas Pa  dome, manuprāt, šobrīd    
ir ļoti liela izai ci nājuma priekšā. Bez veselīgas 
sociāli eko  no miskās polītikas ES vienkārši     
sa  bruks.” 
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I E S A K Ā M  A P M E K L Ē T !

Krustvardu mīklas  
(Nr.23) atrisinājums
Līmeniski. 1. Balle. 4. 

Brēms. 6. Palanga. 7. Gliseri. 
8. Gavieze. 10. Poliglots. 13. 
Skelets. 15. Skataka. 17. Aga-
ve. 19. Nelaipna. 20. Avēnijas. 
21. “Silva’’. 23. Salates. 26. 

Man tisa. 29. Placdarms. 30. 
Svitene. 31. Ieceres. 32. Teikums. 
33. Avī ze. 34. Abuls. 

Stateniski. 1. Brisele. 2. Epil ogs. 
3. Karagana. 4. Bagetes. 5. Sle-
pena. 7. Gauss. 9. Efeja. 11. Rea li-
tāte. 12. Palankīns. 14. Kalenda. 
16. Kabatas. 17. Amats. 18. Elara. 
22. Lindraki. 23. Stops. 24. Lek-
sika. 25. Salvete. 26. Memfisa. 27. 
Interns. 28. Amat s.

Līmeniski. 4. Sitamais mūzi -
kas instruments. 7. Graudzāļu 
dzimtas labības augs. 8. Nokrišņi. 
9. Z. Skujiņa romāns. 10. Pāk š-
augu dzimtas tropu augs. 11. Iz -
cils kaŗa lidotājs. 13. Grūtniecības 
stāvokļa mākslīga pārtraukšana. 
18. Apdzīvota vieta Amatas no -
vadā. 21. Karpu dzimtas zivs. 23. 
Pilsēta Šveices austrumos. 24. 
Lie li dziedātāju ansambļi. 25. 
Vul kāns Sicīlijā. 26. Meloņ bum-

bieris. 28. ASV pavalsts centrs. 
29. Ēriku  dzimtas dekoratīvs augs. 
34. Bažas, nemiers. 35. Ama zo-
nes pieteka. 37. Latviešu svar cē-
lājs (1894-1919). 38. Šam pinjoni. 
39. Saules sistēmas pla nēta. 40. 
Valsts Rietumāzijā. 41. Audi, kas 
sedz daudzšūnu organisma 
virsmu.

Stateniski. 1. Kūtra. 2. Gravē-
šanas veids. 3. Liepu mizas. 4. 
Tonizējošs dzēriens. 5. Lat vie šu 

rakstnieks (1879-1945). 6. 
Speciāli atlasīts komplekts. 
12. Lūk! 14. Apdzīvota vieta 
Skrundas novadā. 15. Ūdeņ-
raža izotops. 16. Lielas cilvēku 
grupas, kam ir kopīga izcel-
šanās. 17. Lidojošs rotaļu 
priekš mets. 19. Norma, kas 
nosaka maksimālo daudzu-
mu. 20. Apdzīvota vieta Dag-
das novadā. 22. Salaspils vald-
nieks 13. gs. 23. Jēdziens ķī    -
niešu filozofijā. 27. Pielūg -
smes objekts. 30. Nepārnadžu 
kārtas dzīvnieks. 31. Mājas pie-
būve. 32. Mechanisms sma  gu 
priekšmetu celšanai. 33. Dze-
ņu dzimtas putns. 35. Rīgas 
pilsētas daļa. 36. Kādas parā-
dības izplatības apgabals.
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No 12. jūnija līdz 19. jūlijam Lat-
vijas Fotografijas mūzejā ap  ska-
tāma latviešu mākslinieka un foto-
grafa Ata Ieviņa personāl iz stāde.

Izstādē redzamās asamblāžas ir 
pēdējā gada laikā Ata Ieviņa ra -
dītās vizuālās pasakas, kuŗas rosi-
nājusi autora interese par Seno 
Ēģipti. Fotomākslinieku vienmēr 
ir iedvesmojusi Senā Ēģipte, tās 
tonālitāte, sarkofāgi, dārgumi un 
nemitīgie jaunatklājumi. Asociā-
cijas ar Ēģiptes dārgumiem, ko jo -
projām izceļ no pazemes, to noslē-
pumainība un senatnes elpa, foto-
grafa prātā saistījušās ar pasakām 
par Faraonu. Autors apgalvo, ka 
viņš nevarot uzrakstīt labu pasa-
ku, toties spēj tādu izdomāt un ar 
dažādu techniku un glezniecisku 
elementu palīdzību arī īstenot.

Savu autortechniku A. Ieviņš 
rak sturo kā installāciju un foto-
sietspīdi. Darbu technoloģija ir 
eksperimentāla un balstās gadiem 
ilgā pieredzē, pārbaudot dažādu 
materiālu īpašības, mechāniku un 
saderību. Asamblāžu daudzos uz -
slāņojumus veido dažādos perio-
dos kopētas paša autora oriģināl-
fotografijas, līme, špaktelis, kar-
tons, aerosoli, folija (siltumsega), 
sintētiskais siets, marle, akrila krā-
sas. Lēnām, sižetiski eksperi men-
tējot, tiek izmantota kodināšana 
un spīdināšana, notiek gleznie-
cisko faktūru sasaiste un reljefa 
izveide, daži darbi ir pat noturēti 

“Faraona dārgumi”
Fotomākslinieka Ata Ieviņa personālizstāde

pagrabā, kur krasās temperatūras 
izmaiņas un mitrums ietekmē 
attēlus.

Atis Ieviņš ir netipisks padomju 
laika fotografs, beidzis Mākslas 
akadēmijas Tekstilmākslas noda-
ļu, bet par tekstilmākslinieku tā   
arī nekļuvis, jo viņu vienmēr sai s-
tījuši dažādi eksperimenti un 
jaunu māksliniecisko veidu mek lē -
jumi, kuŗos apvienota glezniecība 
un fotografija. Aizv. gs. 60. gadu 
otrajā pusē un 70. gados autors 
aizrāvās ar fotokodinājumiem. 
Savukārt 70. un 80. gados viņš 
strā dāja tolaik vēl mazpazīstamā 
grafiskajā technikā – sietspiedē jeb 
zīdspiedē. Fotosietspiedes tech ni-
ku Ieviņš izmantoja, par pamatu 

ņemot paša uzņemtās fotografijas. 
Šobrīd viņš turpina nodarboties 
ar fotografiju bojāšanu, kā viņš 
smejoties saka, jo arī izstādei “Fa -
raona dārgumi” izmantotās foto-
grafijas ir atrastas paša archīvos.

Atis Ieviņš dzimis 1946. gadā 
Talsu rajona Ārlavas pagastā. Ab -
solvējis Rīgas Lietišķās mākslas 
vidusskolas Dekorātīvās nofor -
mē šanas nodaļu 1965. gadā, no 
1969. līdz 1974. gadam studējis 
Latvijas Mākslas akadēmijas Tek-
stilmākslas nodaļā. Fotografa kar-
jēru Ieviņš aizsācis armijas die-
nestā un ilgus gadus strādājis par 
fotoreportieri dažādos Latvijas 
preses izdevumos.

Nozīmīgākās solo un grupu Vēl līdz 9.  augustam Rīgas Sv. 
Pēteŗa baznīcas Gaiļa zālē skatā -
ma audiovizuāla instalācija Lat-
vijas kultūras alfabēts, kas tapusi, 
atzīmējot Latvijas nacionālo kul-
tūras, izglītības un zinātnes insti-
tūciju 100. gadadienu un iekļauta 
UNESCO svinamo gadadienu sa -
rakstā. Septiņas lielākās Latvijas 
valsts kultūras institūcijas – Lat-
vijas Nacionālais archīvs, Latvijas 
Nacionālais teātris, Latvijas Māk-
slas akadēmija, Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmija, Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, Latvijas 
Uni versitāte un Latvijas Nacionālā 
opera Latvijas Simtgadē svinēja 
arī savas dibināšanas simt gadu ju -
bilejas. Izstādes atklāšanā UNESCO 
mītnē Parīzē 2019. gadā kultūras 
ministrs Nauris Puntulis uzsvēra: 
“Latvija tika dibināta kā kultūr-
nācijas valsts – Pirmā pasaules 
kaŗa smago notikumu degpunktā 
tika izauklēta un reālizēta ne tikai 
neatkarīgas Eiropas valsts ideja, 
bet arī dibinātas svarīgākās insti-
tūcijas. Un tās ir kultūras, izglītī bas 
un zinātnes institūcijas – augst-
skolas un mākslas iestādes. Tas 
bija un ir signāls starptautiskajai 
sabiedrībai par mūsu pamatvēr-
tībām, kuŗu nozīme laika gaitā 
tikai stiprinās.” Izstādē ietverti 
septiņi informātīvie stendi, iepa-
zīstinot ar katru no institūcijām. 
Centrālais izstādes elements ir 
grāmata “Latvijas kultūras ābece”, 
kuŗas autores ir Krista Burāne un 
Laila Burāne, bet illustrators – Rei-
nis Gailītis. Izstādes idejas autore 
Krista Burāne: “Septiņu mākslas, 
izglītības un zinātnes nacionālo 
institūciju darbība simt gadu grie-
zumā ir radījusi mūsdienu Latvijas 
kultūras valodu. Kā zināms, valo-
das pamatā ir alfabēts, kuŗa ap -

“Latvijas 
kultūras alfabēts” 

Rīgas Sv. Pēteŗa baznīcā

gūšanai tiek lietota Ābece. Tāpēc 
instalācijas centrā atrodas grāma-
ta “Latvijas kultūras ābece”. Tā ta -
pusi, iedvesmojoties no 1919. ga  da 
ābeču paraugiem, bet vēsta par 
Latvijas kultūras šodienu un nā -
kotni. Ābece ietver 106 šķirkļus, 
kas stāsta par procesiem mūsdie -
nu Latvijas kultūrā un par cilvē-
kiem, kuŗu dzīve un darbs ir sai s-
tīts ar septiņām simtgadi svino-
šajām institūcijām. Daļu no ierak-
stiem, par kuŗiem signālizē tema-
tiskas ikonas uz septiņiem 1919. 
gada stilistikā veidotiem skolas 
soliem un grāmatas lappusēs, ir 
iespējams aplūkot arī di  gitāli jūsu 
vied ierīcē, programmā “Overly“. 
Ikonas ved uz videointervijām ar 
septi ņām spilgtām personībām – 
māk slinieci Katrīnu Neiburgu, 
dzie dātāju Aleksandru Antoņen-
ko, ērģelnieci Ivetu Apkalnu, reži-
soru Valteru Sīli, kā arī ar Māri 
Sprū džu, Silviju Tretjakovu, Jāni 
Ka  rušu, kas arī ir guvuši panā-
kumus katrs savā darbības nozarē. 
Viņu balsīs izskan arī latviešu va -
lodas alfabēts, aicinot katru izstā-
des ap  meklētāju domāt par to, 
kādas vērtības viņš var radīt, iz -
mantojot mūsu 33 burtus.” Izstādi, 
kas ta  pusi Latvijas Simtga des pro-
grammas ietvaros, rīkoja UNES CO 
Latvijas Nacionālā ko  misija un 
Latvijas Republikas Kultūras mi -
nistrija 

Par izstādes apmeklējuma ie -
spējām un darba laiku aicinām 
sekot līdzi aktuālajai informācijai 
Rīgas Sv. Pētera baznīcas pārvaldes 
mājaslapā www. peterbaznica.riga.lv.

izstā des bijušas Latvijas Nacio nā-
lajā mākslas mūzejā, “Arsenālā”, 
Rīgas Mākslas telpā, Latvijas Na -
cionāla jā teātrī, Ojāra Vācieša me -
moriā lajā mūzejā, Rīgas Domē, 
galerijās “Antonija”, “Birkenfelds” 
(ar Juri Zvirbuli), “Garāža” (Maska-
vā, Krie vijā). Ieviņš piedalījies vai-

rākās starptautiskās un pašmāju 
ceļo jo šās izstādēs. Mākslinieka 
siet spie des glabājas Ratdžersas 
uni ver si tātes Jane Voorhees Zim -
merli māk slas mūzejā, Ņū  bran svi-
kā, ASV, Latvijas Laikmetīgās 
mākslas mūzeja un Nacionālā 
mākslas mūzeja kollekcijā u.c.

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem
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PĒRK
Mežus, cirsmas. Veic meža 
inventarizācijas.
Tālr. +371 27866653.

(Turpināts 20. lpp.)

(Turpināts 19. lpp.)

S P O R T S

Pieņemsim paciņas un grāmatu sūtījumus iestādēm, kā arī komerciālos un personīgo mantu sūtījumus.
Lūdzam iepriekš pieteikt lielāka apmēra sūtījumus! Ievērosim sabiedriskās attālinājuma normas,

lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

Sīkāka informācija atrodama LASL mājas lapā, paciņu nodaļā: www. lasl.com
vai zvanot: 973 744 6565.

Latvijas un ASV kopuzņēmums
BALTINAMI piedāvā:

** Pirkt Jūsu daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā
** Namu apsaimniekošanu un juridisko pārstāvēšanu Latvijā

A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa -

zināties ar sarīkojumu un diev-
kalpojumu rīkotājiem, precī zē-
jot, vai paredzētie sarīkojumi 
notiks, vai tie ir atcelti! 

LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

(1955 Riverside Dr., Los Angeles, 
CA 90034).

Mūsu draudze vēl nedrīkst 
rīkot dievkalpojumus Losan dže-
losā.

Mums nav tie paredzēti jūnijā 
vai jūlijā.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājaslapa: 
www.seattlelatviancenter.com

SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bied-

rība (5220 Brittany Dr. S, Apt. 
1410, St.Petersburg, FL 33715), 
tālr: 727-8272338.

Uzmanību! Mainījusies bied-
rības Facebook lapa, lūdzam se -
kot mūsu jaunajai lapai „Latviesu 
Biedriba St. Petersburg FL“. Sī -
kāku infomāciju par pasākumiem 
var uzzināt Biedrības Facebook 
lapā vai zvanot Dacei Nebarei 
Tel: 917-755-1391 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien 

19:30 Centrā.

Pensionāru sanāksmes pirm-
die nās, 13:00, Info: 514-992-
9700. www.tervete.org

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.vei -
lande@gmail.com.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brookline MA 02445). Info: 617-
232-5994, e-pasts: bostonas trim-
dasdrau dze@gmail.com, tālr: 
617-232-5994. Māc. Igors Safins. 
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igors safins@gmail.com. Runas 
stundas trešdienās 10:00 – 15:00. 
Dievk. notiek 11:00. Dievk., 
12:00 Bībeles stunda.

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Čikāgas-Ciānas-drau  dze- 
  255043897965234.  Dievk.notiek 
svētdienās 10:00. Pēc dievk. kafi-
jas galds. Māc. Gundega Puidza, 
tālr.birojā: 773-736-1295; mājās: 
708-453-0534, E-pasts: puidza@
yahoo.com

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa 
dr: (450 Forest Preserve Dr, Wood 

Dale IL 60191). Tālr.: 630-595-
0143. Māc. Ojārs Freimanis. Dr.
pr. Uldis Pūliņš. Dievk. notiek 
svētdienās 10:00. Pēc dievk. kafi-
jas galds.

Čikāgas latv. baptistu dr: (820 
Ontario St, Oak Park, IL 60302). 
Māc. Oļģerts Cakars. Tālr.: 708-
383-5285. 

Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00. 
E-pasts: reglite@aol.com Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
dievk. sadraudzība.

Detroitas Sv. Paula latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile-
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdienās 
10:00. Seko sadraudzības stunda.

Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, 
e-pasts: folkmane@hotmail.com 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-
9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc 
dievk. visi lūgti pie kafijas galda!

Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 
Dievkalpojumi notiek plkst. 
11:00 

Mūsu draudze vēl nedrīkst rī -
kot dievkalpojumus Losan dže-

losā, tie nav paredzēti jūnijā vai 
jūlijā.

Džamaikpleinas Trīsvienības 
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Con -
gregational Parish of Norton (2 W 
Main St, Norton, MA 02766). 
Svētdienās 11:00 Dievk. ar 
dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis 
Keggi, draudzes sekretāre Zig-
rida Kručkova, tālr.: 617-323-
0615.

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 6103532227. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis

Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
Faith Lutheran Church.2740 
Fuller Ave NE, Grand Rapids MI 
49505 

Tālr: 616-361-6003. Māc. prāv. 
Ilze Larsen, tālr: 269-214-1010. 
Dr.pr. Ivars Petrovskis, tālr: 616-
975-2705. Dievk. notiek 2x mē -
nesī 10:00. Pēc dievk. kafijas 
galds.

Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.:(122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds.

Kalamazū latviešu ev. lut. 
apvienotā draudze seko notei-
kumiem un pašlaik nenotur 
dievkalpojumus baznīcā, bet 
arī mums nav nolemts datums, 
kad dievnamu atkal atvērs.

Svētdienu svētbrīži māc. A. 
Graham vadībā notiek plkst. 
10:00 (pēc austrumu laika) 
virtuālā vidē. Facebook  mājas 
lapa  Latvian Lutheran united 
church in Kalamazoo, un You-
tube, atrodot kanālu Latviešu 
apvienotā draudze Kalamazoo.

Klīvlandes apvienotā latv. ev. 
lut. dr.: (1385 AndrewsAve, Lake-
wood, OH 44107) Draudzes 
dievk. notiek svētdienās 11:00. 
Bībeles stundas notiek 10:00 
katra mēneša otrajā un c  turtajā 
trešdienā. Baptistu dr.: Bethel 
Baptist Church (2706 Noble Rd, 
Cleveland 44121) dievk. Notiek 
svētdienās 14:30.

Linkolnas apv. latv. ev. lut. dr.: 
(3300 C St, Lincoln NE 68510). 
Māc. Gija Galiņa, tālr.: 402-475-
8106. Dr.pr. Kārlis Indriksons, 
tālr.: 402-438-3036. Dievk. no -
tiek 1. un 4. svētdienā 10:00. 
Otrajā svētdienā dievk. angļu 
valodā.Pensionāru saiets katru 
otro ceturtdienu. 

Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040).Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062.

Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070.

Māc. Janis Ginters tālr: 

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

Porziņģis var būt 
komandas otrā 

zvaigzne
Pēc astoņpadsmit mēnešiem 

joprojām ir pārsteidzoši, ka Na -
cionālās basketbola asociācijas 
(NBA) klubs Dalasas Mavericks 
maiņas darījumā ieguva Kristapu 
Porziņģi no Ņujorkas Knicks. 
The Athletic žurnālists Tims Kato 
izteicis savu viedokli par Por  ziņ ģa 
perspektīvu Mavericks rindās.

Porzinģa pievienošanās Dala-

Kristaps Porziņģis un Luka Dončičs // FOTO: Reuters/ScanPix

sai bija liels solis, jo Mavericks 
klubam ir svarīgi izveidot ilg-
termiņā basketbola dinastiju ap -
kārt slovēņu brīnumbērnam Lu -
kam Dončičam. Galvenais jautā-
jums, vai “vienradzis” (Porziņģa 
iesauka) spēs būt otrs labākais 
spēlētājs čempiona titula ko -
mandā, jo pašlaik pirmā vijole 
Mavericks rindās pavisam droši 
ir Dončičs. Lielākā daļa Dalasas 
fanu uzskata, ka liepājnieks var 
būt otrā kluba zvaigzne, kas 
nākotnē palīdzes komandai iz  cī-
nīt kāroto NBA čempiona titulu. 

Kopumā ir grūti prognozēt, vai 
latvieti nākotnē sagaida atkal 
kāds nopietns savainojums. Tā ir 
zīlēšana “kafijas biezumos”. Pē -
dējo 15 gadu laikā neviens spē-
lētājs pēc krustenisko saišu plī -
suma nav spējis atgriezties su -
per zvaigznes līmenī, bet nevie-
nam no šiem 53 spēlētājiem ne -
bija prognozēts superzvaigznes 
statuss. Tāds spēlētājs kā Deriks 
Rouzs pēc vairākām traumām 
sabojāja savas iespējas atgriezties 
zvaigznes līmenī.

Porziņģa savainojums neie tek-
mē viņa potenciālu nākotnē kļūt 
par līgas superzvaigzni. Lielāku 
satraukumu rada tas, ka viņam 
karjēras laikā ir bijuši dažādi 
niecīgi ceļa savainojumi. Ko  pu mā 
Porziņģis Knicks sastāvā ir aiz va-
dījis tikai 65% no visām iespēja-
majām spēlēm. Dalasā šī ten-
dence ir pozitīvāka – 76%. Ma -
vericks klubs ļoti saudzīgi ir iz -
turējies pret Porziņģa veselību, 
neliekot viņam spēlēt divas die -
nas pēc kārtas. Kristaps 20 mē -
nešus dziedēja savu traumu, 
pirms atgriezās uz NBA parketa. 
Šajā posmā viņš stiprināja savu 
ķermeni līdz tādam līmenim, 

kādu tas, iespējams, vēl nekad 
nebija sasniedzis. Viņš padarīji 
sevi fiziski spēcīgāku. Mavericks 
vienība ir šķīrušies no Čandlera 
Pārsona, kad komandai nepati-
ka, kā spēlētājs atgūstas no sa -
vainojuma, bet turpretim Lat-
vijas basketbolistam piešķīra 
maksimālo piecu gadu līgumu. 
Porzinģis karjēras turpinājumā 
noteikti izlaidīs spēles dēļ ne -
lieliem savainojumiem, bet nav 
pamata prognozēt nopietnus sa -

vainojumus. Porziņgis pašlaik 
savas 13 labākās karjēras spēles ir 
aizvadījis Dalasā, nevis Ņujorkas 
klubā. Šī gada sākumā no 31. jan-
 vāŗa līdz 6. martam, viņš caur-
mērā guva gandrīz 28 punktus 
spēlē.
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Tur, kur mājo debess klusa,
Tur, kur dvēselēm ir dusa,
Tur mēs atkal tiksimies.

Augšā pie zvaigznēm
Tur tiksies reiz mīļi
Tie, kas šeit pasaulē
Šķīrušies bija.

Dieva mierā ir aizgājusi sabiedriska darbiniece, latviešu kultūras aktīviste
Des Moines latviešu katoļu draudzes locekle

IRENE ANNA SAMPSON,
 dzim. BOGDANOVS

Dzimusi 1938. gada 14. novembrī Rēzeknē, Latvijā,
mirusi 2020. gada 7. jūnijā Barrington, NH, ASV

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā Rūtiņa.

RUTA (RŪTA) MORUSS,
dzim. BRENCIS

Dzimusi 1940. gada 8. jūnijā Iecavā,
mirusi 2020. gada 20. jūnijā Lansingā, Mičiganā, ASV

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māte un vecmāmiņa

VALDA MIRDZA BOLE,
dzim. KALVINS

Dzimusi 1938. gada 24. jūnijā Liepājā,
mirusi 2020. gada 7. aprīlī Maywood, IL

Lūgšanās un piemiņā paturēs
BĒRNI TINUVIEL HELENA SAMPSON, RICHARD (+)

STEVEN SAMPSON, MARY SHEPARD, KATINKA SAMPS
MAZBĒRNI CHRISTOPHER UN MATTHEW SAMPSON

DES MOINES LATVIEŠU KATOĻU DRAUDZE
AMERIKAS LATVIEŠU KATOĻU APVIENĪBA (ALKA)

DRAUGI UN RADI ASV UN LATVIJĀ

Mīlestība nekad nezūd.
VĪRS JURIS, BĒRNI DRUVIS, DAIRA, UN RODERIKS AR SIEVU NATALIE

MAZĀS SAULĪTES, MAZMEITIŅAS: MAGDALĒNA, ELIZABETH, UN ALEXANDRA

Mīlestībā piemin
MEITA LIGITA

DĒLS ANDREJS AR SIEVU KARINA
DĒLS VALDIS AR SIEVU RITA

MAZBĒRNI KĀRLIS, ARNIS, KAIJA, NICHOLAS UN ALEKS

Pār kalnu galotnēm
nevienas ēnas vairs,
tik Tava gaisma 
dvēsles nemirstībā
kosma bezgalībā,
un plašums skanēs
gaismas gavilēs.

(Paulīne Zalāne)

Aizejot Vilim Mūžībā, viņa 
ģimenei, tuviniekiem sāpe ne -
pāries nekad, varbūt ar laiku 
mazliet pierims. Man ir jāsa-
ņemas pastāstīt par sirdscilvēku 
Vili Vikmani, dzimušu 1938. 
gada 3. septembrī Rīgā, Latvijā, 
mirušu 2020. gada 22. martā 
Mineapolē, ASV. Par viņa dar-
bošanos valsts labā un sabied-
rībā rakstījis viņa darba kollēga 
vietējā Mineapoles avīzē.

Par Vili man ir īpašs personīgs 
stāsts. Vilim ģimene vienmēr 
bija pati svarīgākā – sieva Aija, 
arī sirdscilvēks, meitas Valda, 
Velta un mazbērni. Kaut meitu 
ģimenes dzīvoja tālu viena no 
otras, bieži brauca ciemos, kopā 
pavadot laiku arī lielos svētkos, 
savukārt meitas ciemojās Mi -
neapolē. Vilis bija Latvijas pat -
riots, mīlēja savus vecākus, 
brāli, kuŗi dzīvoja Latvijā, pa -
līdzēja viņiem, priecājās par 
Latvijas skaisto dabu. Daudz ko 
atceroties, var teikt, ka visa viņa 
dzīve caurvīta ar mīlestību.

 Par Vikmaņu ģimeni uzzināju 
jau 2001. gadā, kad manai 
krust mātei Martai nomira vīrs 
un viņa palika viena, veselība 
strauji pasliktinājās. Biju agrāk 
lūgusi prāvestam Uldim Ce  pu-
rem viņai palīdzēt, jo viņai 
nebija liela pensija. Uz Latviju 
pārcelties vairs nebija spēka, un 
viņa tika ievietota labā Minea-
poles veco ļaužu namā. Visu 
kārtot, pārcelties palīdzēja Vik-
maņu ģimene. Krustmāte Vili 
un Aiju sauca par saviem sarg-
eņģeļiem. Vēstulēs rakstīja par 
abiem – cik viņa bija uzmanīta, 
aprūpēta. Vilis bieži nāca cie-
mos, nesa puķes (viņiem bija 
māja, skaisti iekopts dārzs), 
paša ceptas smalkmaizītes. Aija 
katru dienu viņu apraudzīja, 
daudz ko palīdzot. Tā lielā uz -
manībā, kaut krustmāte viņiem 
bija svešs cilvēks, bet pieņemta 
par  savējo, tika skaisti vienās 
puķēs pavadīta Mūžībā. Esmu 
jau daudzreiz viņiem abiem 
teikusi paldies, sūtījusi uz svēt-
kiem, dzimšanas dienām Lat-
vijas apsveikumu kartītes ar 

Vili Vikmani
pieminot

izjustiem  dzejoļiem. Viņiem 
ļoti patika Latvijā izdotās grā-
matas, Aija darbojās Mineapoles 
lasītāju pulciņā. 

Vēl par kādu pašaizliedzīgu 
rīcību. Tāpat kā Latvijā, arī 
Mineapolē daži, palikuši vieni, 
negribēja iet uz veco ļaužu 
namu. Vikmaņu ģimene palī-
dzējusi vairākiem dzīvot ieras-
tajā latviskajā dzīvesstilā, ēst 
latviskos ēdienus. Viņi vēlējās 
nomirt savās mājās. Rūpes par 
šiem cilvēkiem Vilim un Aijai 
arī bija tāds sirdsdarbs, kas 
prasīja daudz spēka un vese-
lības. Tā laikam ASV ir tradicija 
– cits citam palīdzēt. 

Vēlāk iepazināmies tuvāk. 
Kad Vikmaņi viņi apciemoja 
Latviju, man arī dažādi palīdzēja 
un atbalstīja arī vēlākos gados. 
No sarunām   sapratu, ka abiem 
patika ASV apmeklēt koncer-
tus, Dziesmu svētkus, ciemoties 
Latvijā. Ļoti, ļoti žēl, ka Vilis 
nesagaidīja Dziesmu svētkus 
Mineapolē. 

Es Latvijā, draugi Mineapolē, 
ģimene zinājām, ka Vilis jau 
daudzus gadus cīnījās ar ve  se lī-
bas problēmām. Ar sievas Aijas 
lielo uzmanību, ziedošanos, 
ārstēšanu un Dieva palīdzību, 
viņam izdevās sagaidīt 2020. 
gada pavasari.

Saņemot 22. marta skumjo 
ziņu, bija smagi. Pēc pārcelšanās 
uz jauno dzīvokli, izdevās no -
dzīvot tikai divus gadus. Ciešot 
sāpes un skumstot par savu ie -
rasto mīļo dārzu un māju, abi 
Vikmaņi priecājās par katru 
sagaidīto un nodzīvoto dienu. 
Tik mīļu, saskanīgu pāri reti 
izdevies satikt. Vēl sagadījās, ka 
vīrusa dēļ meitas ar ģimenēm 
nedrīkstēja Aiju apciemot, sa -
mīļot, pažēlot. Aijas un Viļa 
draugi saka – Aija ir stipra 
latviešu sieviete. 

Izsaku visdziļāko līdzjutību 
lielajās bēdās, zaudējot mīļoto 
vīru, tēvu, vectēvu. Mūsu sirdīs 
un atmiņās Vilis dzīvos mūžīgi. 

Dusi saldi! Pēdējās atvadas no 
dzimtās Rīgas un Latvijas sūta 

INTA GRUZDIŅA
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Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais

ANDRIS AGRIS BRAMMANIS
Dzimis 1961. gada 30. oktobrī Toronto,

miris 2020. gada 14. jūnijā Toronto

Atmiņā mūsu mīļais brālis

GUNĀRS BLUMBERGS
Dzimis 1937. gada 21. maijā Mazsalacā, Latvijā,

miris 2020. gada 5. aprīlī Glenvjū, IL, USA

Mīļā piemiņā viņu paturēs
 MĀTE GUNA

 BRĀLIS JURIS UN MĀSA DAINA AR ĢIMENĒM
 RADI UN DRAUGI KANADĀ, ASV UN LATVIJĀ

Mīlestībā piemin
MĀSA LIGITA AR VĪRU MĀRI

BRĀĻI PAULIS, EDVĪNS, KĀRLIS AR VEDEKLĀM GUNTU, MARTU, NANCY
UN VIŅU ATVASES KARINA, JĀNIS, LAILA, ASTRĪDA, KRISTOFERS

RENĀTA, MARKS, ERIKS, NIKOLAJS

Vieglas smiltis…

Mūžībā aizsaukts mūsu mīļais klases biedrs

JURIS JĒGENS
1982. GADA GAŖEZERA VASARAS VIDUSSKOLAS KLASE

2607975695 Draudzes priekš-
nieks: Andrejs Junge tālr: 
4144166157 Dievk. notiek svēt-
dienās 10:00.

Mineapoles – St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Pēc 
dievk. sadraudzība.

Mineapoles - St. Paulas latviešu 
evaņģēliski luteriskās draudzes 
video dievkalpojumi notiek kat ru 
nedēļu, tos var skatī ties mn -
draudze.org.

Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700.www.drau-
dze.orgvai www.tervete.org 
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus 
un Vik. Zvirgzds. tālr.: 
5144812530, e-pasts: prez@
draudze.org. Dievkalpojumi 
Centrā.

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 GatesAve, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianluther-
anchurch@gmail.com. Dievk.
notiek 13:30.

Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn, 254 Valentine 

Ln, Yonkers NY
Salas bazn, 4 Riga Ln, Melville 

NY
St. Andrew bazn, 335 Reynolds 

Ave, Parsippany NJ
Seafarers, 123 East 15th Street, 

New York, NY
Priedaine, 1017 State Rte 33, 

Freehold NJ 
Salas bazn. plkst.10:30dievk., 

māc. Saliņš.
Ročesteras ev. lut. Krusta dr.: 

Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618).

Saginavas latv. ev. lut. dr.: (128 
N Elm Str, Saginava, MI 48602)

Mācītāja Biruta Puiķe-Wilson, 
mob.(269)2675330. Kontakt per-
sona MaryBeth Dzirnis, mob. 
(989)781-1163. E pasts: dzirnis@
chartermi.net

Dievkalpojumi vienreiz mē -
nesī, 1:00 pēcpusdienā, seko 

kafijas galds ar groziņiem.
Sandiego latv. ev. lut. dr.: As -

cension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@
san.rr.com. Pēc Dievk. kafijas 
galds.

Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. vadīs Māc. Dace Skudiņa.
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 457 
1830, kalninsirene@gmail.com.

Sietlas ev. lut. dr. (11710 3rd 
Ave. N.E. Seattle, WA 98125)

Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206-

674-9600; e-pasts:cilnis@earth-
link.net. Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org

Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart.

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr., draudzes mācītājs  Aivars 
Pelds. 727-368-0935.  Par noti-
kumiem pēc 14. jūnija, sazināties 
ar  Andri Ritumu   727-797-
1911.    Sakarā ar vīrusu visi šīs 
vasaras dievkalpojumi un Bībeles 
stundas notiks  Faith Lutheran 
baznīcā, kas atrodas 2601 49th 
Street North, St. Petersburg, FL.

Dievkalpojumi svētdienās 
plkst. 14:00 (2 pm):

19. jūlijā Dievkalpkojums
Bībeles stundas svētdienās, 

plkst. 14:00 (2 pm):
5. jūlijā, 12. jūlijā, 26. jūlijā 
Tērvete – Trīsvienības drau-

dze: Dievkalpojumi centrā.tālr: 
514-992-9700, www.draudze.
org. Māc. Zvirgzda tālr: 613-400-
3288, e-pasts:zvirgzds@me.com. 
Māc. Jānis Mateus. 

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv. 
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, 
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-
3327, E-pasts:baznica@bellnet.
ca.Info: www.stjohnslatvian.ca 
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40 
Hollyberry Trail, North York ON 
M2H 2S1), tālr: 6479865604, 
E-pasts: grietins@gmail.com. Dr. 
pr. Kārlis A.Jansons, tālr.: 
9053385613, e-pasts: kjan27@

gmail.com.Pr.vietn. Sibilla 
Korule. Dāmu kom.pr. Maija 
Sukse, tālr.: 4162214309.

Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121), 
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dc -
draudze@gmil.com Info: www.

dcdraudze.org Mācītāja prāv. 
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: mac ani-
tavp@gmail.com, dr.pr. Dace 
Zalmane (tālr. 703/442-8458 un 
epasts-dzalmanis@yahoo.com).

***

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU

ziņas uz e-pastu:
rigaven@aol.com

– Inese Zaķis – ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.

D I E V K A L P O J U M I

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
un siltums, ko izstaro sirds, –
tas nezūd. Tas paliek.
Un mirdz.

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.

Mūžībā aizgājis

VIKTORS ALEKSIS DZELME
Dzimis 1951. gada 29. maijā Terre Haute, Indiānā,
miris 2020. gada 30. maijā Indianapolē, Indiānā

Mīļā piemiņā paturēs
MĀSA SILVIJA AR ĢIMENI KANADĀ

DĒLI, MEITAS UN MAZBĒRNI AMERIKĀ

Izvadīšana mūžībā
2020. gada 27. jūnijā plkst. 12.00

Siguldas pilsētas kapos

GATIS 
AVOTIŅŠ

1928.21.XII – 2020.28.I
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L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Kopumā Knicks nespēja pilnībā 
izmantot liepājnieka potenciālu 
uzbrukumā. Porziņģa 2020. gads 
karjēras ziņā ir daudz labāks par 
2019. gadu. Punktu līkne latvie-
tim sezonas gaitā pieauga. Tims 
Kato izceļ, ja Porziņģis kļūs par 
Kleja Tompsona tipa spēlētāju 
Dalasā, tad Mavericks orga ni-
zācija būs ļoti apmierināta. Tātad 
latvietis var būt Dalasas otrā 
zvaigzne.

Vai Kristaps var būt labākais 
aizsardzības spēlētājs komandā? 
Dalasā daudz kas ir atkarīgs no šī 
jautājuma. Kopumā gaŗajiem 
spē  lētājiem ir liela nozīme aiz -
sardzības “cementēšanā”, bet viņu 
lielākais minuss ir ātrums. Lat-
vietis pašlaik ir apliecinājis, ka 
kājās viņš līdz zināmiem ātru-
miem spēj turēt līdzi arī NBA 
ārējās līnijas spēlētājiem. Pēdējo 
trīs gadu laikā Porziņģa pārstā-
vētās komandas, viņam atrodo-
ties uz laukuma, ir ielaidušas 107, 
107 un 109 punktus vidēji uz 100 
uzbrukumiem. Tas ir aptuveni 
par septiņiem punktiem labāk 
nekā viņam atrodoties uz soliņa. 
Šosezon metienus no sešu pēdu 
attāluma Kristaps pretiniekiem 
traucē izpildīt vidēji 7,5 reizes, 
un pretinieku komandas precī-
zitāte ir zem 50% Porziņģis šajā 
sezonā ir bloķējis 2,1 pretinieku 
metienu vidēji spēlē, tas ir sestais 
labākais rādītājs līgā šobrīd. Tā ir 
nozīmīga statistikas ailīte, lai 
liktu pretinieku komandai pado-
māt par uzbrukumu groza tu -
vumā, kad laukumā ir latvietis.

„Porziņģis ir 
piemērs citiem. 

Skatāmies un 
mācāmies”

Izcilais basketbolists Kristaps 
Porziņģis ir spilgts piemērs ci -
tiem Latvijas sportistiem, kā jā -
strādā pie fiziskās sagatavotības, 
uzskata 2000. gada Sidnejas Olim-
pisko spēļu sudraba medaļas 
ieguvējs 50 kilometru soļošanā 
Aigars Fadejevs.

Aigars Fadejevs un Kristaps 
Porziņģis

Jānis Lūsis attēlots lidostā Rīga 
uz vieglatlētikas triumfa sienas 
// FOTO: TVNET

Fadejevs pēc vieglatlēta kar-
jēras beigām ir pievērsies fizio-
terapijai. Viņa palīdzību savulaik 
izmantoja kādreizējā Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) 
zvaigzne Kobe Braients. Patlaban 
44 gadus vecais Fadejevs novē-
rojis, ka Latvijā daudziem spor-
tistiem visos vecumos ir vāja 
fiziskā sagatavotība. Viņaprāt, tas 
ir milzīgs robs Latvijas sportā 
kopumā. “Pie manis nonāk jau-
nieši uz “technisko apskati” – 
šķībi, greizi, nepareizi. Bērns jau 
agrīnā vecumā kļūst asimetrisks,” 
par jauniešu fizisko sagatavotību 
raidījumā “Uz līnijas” kanālā 
RīgaTV 24 izteicās Fadejevs. “Ir 

jādara mājasdarbs, arī mazajiem, 
jo viņi ir profesionāļi, kas trenējas 
rēgulāri. Profesionāls atlēts nav 
tikai tas, kurš pelna naudu. Pro -
fesionāli sportisti ir arī mazi bērni, 
kuŗi trenējas rēgulāri ar mērķi 
kļūt par augstas klases atlētiem.”

“Šis jautājums klibo arī pro -
fesionāliem atlētiem, kuŗi ir slinki. 
Ir reti izņēmumi, piemēram, 
Porziņģis. Viņš ir spilgts piemērs, 
kā jāstrādā ārpus rēgulārās sezo-
nas. Mācamies un skatāmies. 
Cilvēks atdod sevi katrā treniņā 
katru sekundi,” Kristapu slavēja 
Fadejevs.

Madonā vasarā ar 
rollerslēpēm

Madonā aizvadītas šīs vasaras 
pirmās rollerslēpošanas sacensī-
bas, kurās uzvaras izcīnīja Niks 
Saulītis un Kitija Auziņa. Sa  cen-
sībās 1,1 kilometru sprintā brī-
vajā stilā kvalifikācijā vīriešiem 
uzvarēja Lauris Kaparkalējs, par 
0,48 sekundēm pārspējot Saulīti, 
bet par 0,81 sekundi – Artūru 
Brantu. Šī trijotne vēlāk pārvarēja 
pusfinālu un bija starp sešiem 
dalībniekiem finālā, kuŗā uz  va-
rēja Saulītis, finišējot pēc vienas 
minūtes un 38,97 sekundēm. 
Kaparkalējs viņam zaudēja 3,04 
sekundes, bet 4,30 sekundes at -
palika trešās vietas ieguvējs 
Ed gars Bernāns.

Sievietēm kvalifikācijā pārlie-
cinoši ātrākā bija Auziņa, kuŗa 
par 6,41 sekundi pārspēja Sa -
mantu Krampi, bet vairāk nekā 
desmit sekundes atpalika nāka-
mās sekotājas. Auziņa dominēja 
arī pusfinālā un finālā, kur fi -
nišēja pēc vienas minūtes un 
54,61 sekundes. Krampe viņai 
zaudēja 6,38 sekundes, bet vairāk 
nekā astoņas sekundes aiz lat-
vietes bija igauniete Kaidu 
Kāsiku, kuŗai trešā vieta.

Kuŗi ir visu laiku 
labākie Latvijas 

sportisti?
Portāla TVNET sporta redak-

cija bija izvirzījusi aptaujai 16 
sportistus nominācijā “Latvijas 
visu laiku labākais sportists”. Kā 
jau ziņojām, astotdaļfināla, ce -
turtdaļfināla, pusfināla un arī 
fināla balsojumā triumfēja Jānis  
Lūsis, kuŗš aprīlī devās mūžībā 
80 gadu vecumā.

Sporta publicista Miķeļa Ru -
beņa viedoklis par šāda veida 
aptauju: „Ja aptaujā kā spēlē pret-
nostata sporta veidu pārstāvjus, 
tad tāda aptauja nevar būt 
objektīva. Atbilde var būt tikai  –  
patīk, nepatīk robežās. Manā 
ieskatā nedrīkst Jāni Lūsi salī-
dzināt ar Sandi Ozoliņu un Sandi 
Ozoliņu nedrīkst salīdzināt ar 
Jāni Lūsi. Viņiem katram ir sava 
vieta. Ir būtiskas atšķirības. Jānis 
Lūsis visu izdarījis savām rokām, 
ar savu ķermeni, trenētību, 
cīņasgribu, veiksmi. Bet – viņš ir 
viens savā sporta veidā! Tāpat kā 
svarcēlājs, kuŗam ir jāuzceļ. 
Nevar palīdzēt ne mamma, ne 
sieva, ne sabiedrība, nav neviena 
„piespēlētāja”. Bet Sandis Ozoliņš 
pats ir piespēlētājs, piespēles 
saņēmējs, un laukumā vēl visu 
laiku ir četri un vārtsargs. Hokejs 
ir komandas sporta veids, un 
tāpēc var salīdzināt tikai tos, kas 
spēlē komandā.” 

Notikusi arī aptauja nominācijā 
“Latvijas visu laiku labākā 
sportiste”. Tika izvirzītas 16 
sportistes. Ārpus Top 16 nomi-
nantu loka, ar lielām cerībām uz 
panākumiem nākotnē, atstātas 
plūdmales volejbolistes Anas ta-
sija Kravčenoka un Tīna Grau-
diņa, kā arī teikvondo cīkstones 
māsas Jolanta un Inese Tarvidas. 
Pusfinālā balsoja par Inesi Jaun-
zemi un Veru Zozuļu. Olimpiskā 
čempione šķēpmešanā pret Ei -
ropas, pasaules un olimpisko 
čem pioni kamaniņu sportā. Otrs 
pāris: Uļjana Semjonova – Re -
beka Kocha. Desmitkārtēja Ei -
ropas, trīskārtēja pasaules un 
divkārtēja olimpiskā čempione 
basketbolā pret divkārtēju Eiro-
pas čempioni svarcelšanā.

Finālā iekļuva Inese Jaunzeme 
pret Uļjanu Semjonovu. Olim-
piskā čempione šķēpmešanā pret 
desmitkārtēju Eiropas, trīskār-
tēju pasaules un divkārtēju olim-
pisko čempioni basketbolā.

Inese Jaunzeme

Dmitrijs Serjogins

Kitija Valtere

Spraigs moments handbolā – 
Latvija pret Nīderlandi

Uļjana Semjonova

Pārliecinoša uzvara 
pusmaratonā 

Elektrēnos
Skrējiens “Apkārt Elektrēnu 

ezeram” Lietuvā  norisinājās 49. 
reizi. Latvijas gaŗo distanču 
skrējējs Dmitrijs Serjogins iz  cī-
nīja uzvaru sacensību pusmara-
tona distancē. Serjogins finiša 
līniju šķērsoja pēc distancē pa -
vadītās vienas stundas desmit 
minūtēm un 14 sekundēm.

Fināla balsojums notika 30. 
jūnijā.

Otrās vietas ieguvējs Jauņus 
Strazds viņam zaudēja septiņas 
minūtes un astoņas sekundes, 
bet vēl 54 sekundes lēnāks bija 
Aurims Rimkus. “Cerēju uz 
uzvaru, taču bija ļoti karsts un 
trase bija samērā grūta. Tāpēc 
šāds rezultāts ir patīkams pār-
steigums,” portāls Delfi.lt citē 
Serjogina teikto.

Dāmu  konkurencē trešo vietu 
ar rezultātu viena stunda 30 
minūtes un 50 sekundes izcīnīja 
Kitija Valtere. Viņa uzvarētājai 
Loretai Kančītei zaudēja vairāk 
nekā sešas minūtes.

Latvijai piešķirtas 
tiesības rīkot 

Eiropas komandu 
čempionātu 
vieglatlētikā

Eiropas Vieglatlētikas asociā-
cijas (EAA) valde ir atbalstījusi 
Latvijas Vieglatlētikas savienības 
(LVS) kandidātūru organizēt 
Eiropas komandu čempionāta 
otrās līgas sacensības 2021.gada 
19.‒20. jūnijā pārbūvētajā Jāņa 
Daliņa stadionā Valmierā.

LVS ģenerālsekretārs Dmitrijs 
Miļkevičs akcentē šī notikuma 
svarīgumu vieglatlētikā, norādot, 
ka darbs pie pieteikuma sa  ga-
tavošanas sākās jau 2017. gadā. 
“Pirms trīs gadiem pārrunās ar 
EAA izrādījām iniciātīvu, piesa-
koties organizēt kādu no Eiropas 
līmeņa pasākumiem Latvijā. Tad 
vēl nezinājām, vai sacensības 
varēsim rīkot Rīgā vai Valmierā, 
bet bijām pārliecināti, ka šāda 
pasākuma rīkošana veicinās vai -
rāku jomu attīstību mūsu sporta 
veidā. Kopš šī gada janvāŗa ciešā 
sadarbībā ar Valmieras pašval-
dību izstrādājām pieteikumu, 
no  drošinot stabilu Valmieras 
pilsētas kandidātūru čempionāta 
uzņemšanai.

Paldies Izglītības un zinātnes 
ministrijai, kuŗa sniegusi kon-
cep tuālu atbalstu sacensību uz -
ņemšanai Latvijā! LVS gatavo 
iesniegt lūgumu par valsts līdz-
financējumu atbilstoši kārtībai, 
kādā Latvijas Nacionālā sporta 
padome izskata un saskaņo spor-
ta federāciju pieteikumus par 
pasaules un Eiropas čempionātu 
finālsacensību organizēšanu Lat-
vijā. Eiropas līmeņa sacensību 
organizēšana nav iespējama bez 
valsts tieša atbalsta. Savukārt or  -
ganizātori šāda atbalsta atmaksu 
veic netiešā veidā, nodrošinot 
papildu nodokļu ieņēmumus, kā 
arī reklamē Latvijas vārdu Ei -
ropā,” norāda Dmitrijs Miļkevičs.

Handbolisti 
uzzinājuši

pretiniekus
Latvijas rokasbumbas izlase 

uzzinājusi pretiniekus 2022. gada 
Eiropas čempionāta kvalifikācijā. 
Sāncenši ir spēcīgi – Norvēģija, 
Baltkrievija un Italija. Norvēģi 
janvārī aizvadītajā Eiropas čem-
pionātā izcīnīja bronzas medaļas, 
baltkrievi tika ārā no grupu 
turnīra, bet līdz play off netika, 
izcīnot 10. vietu. Latvijas vienība 
palika 24. vietā.

Norvēģija un Baltkrievija spē -
lēs nākamgad pasaules čempio-
nātā. Italija ir šīs grupas pastarīte, 
jo vienīgo reizi italieši Eiropas 
čempionāta finālā spēlējuši 1998. 
gadā, kad bija sacensību rīkotāji. 
Uz 2022. gada finālturnīru dosies 
pa divām labākajām komandām 
no astoņām kvalifikācijas gru-
pām. Finālturnīrā dalību jau ga -
rantējušas abas rīkotājvalstis – 
Ungārija un Slovakija, kā arī 
šīgada Eiropas čempione Spānija 
un vicečempione Chorvatija.

Rīgā dzirdēts
anekdots

Septiņi iemesli iespējamai ša  cha 
spēles aizliegšanai. 1. Baltajiem ir 
priekšrocība, viņi iet pirmie. 2. Ik 
pa laikam kāds tiek upurēts. 3. 
No  galina  zirgus. 4. Bandiniekiem 
un citām figūrām ir atšķirīga 
vērtība. 5. Svešu dāmu aizskar ar 
rokām un to sauc par kaušanu. 6. 
Bandinieks, kas ticis pāri visam 
laukumam, var kļūt par visu ko, 
bet ne par galveno figūru. 7. 
Zirdziņi noteiktos gadījumos var 
veikt svastikas formas gājienus. 

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


